Referat af Borgermøde af holdt af Gjern Lokalråd d. 20/3 – 13 i GKIC.
Pkt. 1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode.
Erling Jensen Lemming bød velkommer til ca. 70 fremmødte Gjern borgere, samt udvalgsformand Hans
Oxholm og byplanlægger Birgit Holst, Silkeborg kommune.
Erling kom i sin beretning ind på Anlægget, Broen over Gjern å ( færdig i 2011 ), flytning af genbrugspladsen
og evt. etablering af Landbrugsmuseet samme sted, Skoleveje/stier – herunder forlængelse af cykelstien på
Søndergade, Teglværksgrunden, fortove i Gjern by, opkøb af jord langs med og hvor Museumsstien ligger,
handicapvenlige boliger, erhvervsgrunde til småindustri, omfartsvej NØ om Gjern by.
Lokalrådet har afgivet høringssvar omkring ‐ detailhandelsstruktur i Gjern, tillæg til spildevandsplan/ regn‐
vandsbassin for Nørbæk og Hjardalbæk, lokalplan for Tingbakken – 3. etape, lærings‐ og trivselspolitik,
trafiksikkerhedsplan, Midttrafiks trafikplan for 2012 – 2013.
Desuden har vi bidraget med en video omkring ” kommuneplanrevision ”.
D. 27. sept. blev der afholdt borgermøde vedr. ” udviklings og handleplan for Gjern og omegn ”. Der blev
nedsat arbejdsgrupper vedr.
Gjern skole, værested, byfornyelse, markedsføring af Gjern, ældre og handicapvenlige boliger, kultur og
medborgerskab i Gjern.
Præsentation af ” Gjernlokaltv.dk med mottoet ” ordet er jeres ” ( alle har mulighed for at komme til orde
via dette medie ). Der skal findes et godt ord for bygningen/aktiviteterne i huset ‐ gruppen bag Gjernlokaltv.
dk har ” kig på ” købmandsforretningen i Gjern midtby – for mulig overtagelse når købmanden holder
flyttedag.
Pkt. 2. Fremlæggelse af regnskab.
Jens Poulsen fremlagde regnskabet.
Pkt. 3. Indkomne forslag behandles.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling under dette punkt.
Pkt. 4. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Genvalg af Tage Franck og Ove Madsen.
Hans Oxholm orienterede om Kommuneplanen gældende for de næste 12 år – en overordnet gennemgang.
Birgit Holst orienterede mere detaljeret omkring udvikling af Gjern og omegn.
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