Referat fra Lokalrådsmøde onsdag 17. 1. 2018 kl. 19.00 i GKIC
Tilstede: Ejvind Svejstrup, Jørgen Krogh, Anne Søndergård, Jette Bredesen, Henrik Gram-Poulsen,
Vagn Brostrup og Peter Sehested..
Første halve time af hvert møde er afsat til åbent møde. Med deltagelse af Sven Møller Jensen nyvalgt
medlem af seniorrådet i Silkeborg Kommune. Seniorrådet er høringsberettiget i sager der vedrører ældre i
kommunen. Sven orienterede lidt om seniorrådets arbejdsgang. Deres første fokuspunkt er høringssvar til
Regionens oplæg til revision af kollektiv trafik (regionalruter). Det er vigtigt at yderområder ikke lades i
stikken.
Det er vigtigt at der er god dialog mellem lokalrådet og Sven Møller Jensen. Specielt vedrørende sager
hvor der interesse sammenfald.
Lokalrådets dagsorden og referater mm. sendes til Sven.

De nyvalgte bydes særlig velkommen til arbejdet i lokalrådet. (Anne, Jette og Henrik)
Punkt 1.

Valg af referent - Peter

Punkt 2.

Dagsorden - Godkendt.

Punkt 3.

Referat fra sidste møde - Godkendt.

Punkt 4. De nyvalgte bydes særlig velkommen til arbejdet i lokalrådet. (Anne, Jette og Henrik)
Ejvind udarbejder en side til Stafetten med præsentation af lokalrådet specielt de nye.
Punkt 5. Konstituering. Vagn formand. Ejvind næstformand og mødeleder/ordstyrer. Jørgen
kasserer. Sekretær/referent tages op til næste møde, muligvis går referent opgaven på omgang.
Punkt 6. GAU ApS. - fremtidig kommunikation. Steen Andersen (formand for GAU) inviteres til
næste møde for at aftale fremtidig kommunikation. (næste mødedato onsdag 21. februar, Steen
deltager fra kl. 20.00). Vagn kontakter Steen
Punkt 7. Outdoor projekt - GAU + lokalrådet. Der har været afholdt 2 møder med deltagelse af
foreninger i Gjern vedr. arbejde med at etablere en Naturpark for området i regi af Friluftsrådet.
Området, der tænkes optaget, opfylder allerede mange af Friluftsrådets 10 kriterier.
Oplæg: ”Naturpark Gjern Søhøjland” udarbejdet af Mogens Knudsen i samarbejde med GAU/Steen
Andersen. Når ansøgningen er sendt til Kommunen, lægges den på lokalrådets hjemmeside.
(vigtigt at fastslå, at der er himmelvid forskel på en Naturpark og en Nationalpark). Naturparker er
baseret på frivillighedsprincippet.
Lokalrådet bakker op om en ansøgning til kommunen om tilskud til konsulentbistand til
projektudvikling af Naturpark Gjern Søhøjland.
Lokalrådet er meget opmærksomt på, at der er rigtig mange private lodsejere, der skal tages

hensyn til, og det skal være muligt for private lodsejere at deltage/fritages for deltagelse.
Lokalrådet er ikke imod udvikling i området. Vigtigt at påpege at naturen skal beskyttes, benyttes,
bevares, men at den godt må blive brugt af flere. Citat Friluftsrådet: At benytte er med til at
beskytte Det at komme ud i naturen, lære naturværdierne at kende, er med til at folk ønsker at
bevare og beskytte den.
Punkt 8. Afrapportering til MBBL vedr. GAU-bevillingssagen. Regnskabet er revideret.
Afrapportering bliver sendt til ministeriet mandag den 21. januar 2018.
Punkt 9. Skal der laves en ” link liste til erhverv ” på vores hjemmeside www.gjern.dk ?
Enighed om at de erhvervsdrivende der ønsker at få et link, kan få det, Gratis.
Jette udarbejder en side til Stafetten. - Profilering af hjemmesiden og lokalrådets Facebookside.
Punkt 10. Fastlæggelse af borgermødet: Lokalrådet har i flere år ønsket mere trafiksikkerhed i
og omkring Gjern. Reetablering af vejbelægning foran hotel og bager. Færdiggørelse af cykelsti fra
Herredsvejen frem til Gjern Skole. m.m. Derfor inviteres ny formand for Plan- og vejudvalget Hans
Okholm. Vagn aftaler dato med Hans Okholm. Desuden inviteres vores byplanansvarlige Ejler Toft
Jensen. Helga Jacobsen kontaktes også af Vagn.
Dagsorden til borgermødet:
 Årsmøde efter vedtægterne
 Teglværksgrunden?
 Hans Okholm, formand for kommunens Plan- og Vejudvalg, kommer (på Lokalrådets
opfordring) med Plan- og Vejudvalgets bud på 1) hvordan Gjern kan fortsætte sin fremtid som
en attraktiv by. Herunder 2) tidsplan for renovering af vejbelægning/nyanlæg foran Hotellet –
”Bagertrekanten”. Samt 3) tidsplan for færdiggørelse af cykelstien fra Herredsvejen frem til
Skolen.
 Deltager vores byplanansvarlige Ejler Toft Jensen med et indlæg? Vagn spørger
Vagn udarbejder annonce til Stafetten.
Jørgen Krogh får regnskabet revideret.
(Sidste nyt borgermødet er nu fastsat til mandag 5. marts 2018. kl. 19.00 i GKIC)
Punkt 11. Vedtægtsændringer udsættes til næste møde. (valgperiode ændres fra
4 til 2 år?)
Punkt 12. Korte meddelelser siden sidst: Borgerservice har som en forsøgsperiode åbent nogle
timer hver tirsdag i Gjern bibliotek hvis ”kunder”. Der skal bestilles tid.
Anders R. Henriksen Grauballe og Jørgen M. Mikkelsen Kjellerup er vagt til at repræsentere
lokalrådene i nærdemokratiudvalget.
Vagn og Henrik deltager i ”Workshop 2: Hvordan bruger vi Facebook til at skabe større
engagement i lokalområdet?” tilbud fra Kommunen.
Punkt 13. Intet vedrørende Gjern.

Fordeling af kommunale udvalg: Forud for lokalrådsmøderne søger den ansvarlige i
kommunens beslutningsprotokoller dagsordenpunkter og vedtagelser der vedrører Gjern.
Udvalgene blev fordelt som følger:
Økonomi- og Erhvervsudvalget. ......... Ejvind
Plan- og Vejudvalget ........................... Vagn
Klima- og Miljøudvalget ...................... Jørgen/Peter
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget...... Jørgen
Børne- og Ungeudvalget ..................... Anne
Socialudvalget ..................................... Jette (Henrik)
Sundheds- og Ældreudvalget .............. Henrik
Handicaprådet .................................... Henrik
Punkt 14. PR – Stafetten deadline 29. januar.
Ejvind: Præsenterer medlemmer af lokalrådet.
Jette: Profilere hjemmesiden Gjern.dk. (virksomheder og evt. ”glemte” foreninger) og
lokalrådets Facebook-side.
Gøre opmærksom på, at hvis der er nogle, der har noget på hjerte, er første
halve time af lokalrådsmødet åbent.
Vagn: Annonce vedr. lokalrådets årsmøde.
Punkt 15. Mødedatoer for 2018:
2. sidste onsdag i hver måned.
21 februar – 21 marts – 18 april – 23 maj – 20 juni? (kolliderer måske med
sommerfest)
22 august – 19 sept. – 24 okt. – 21 nov. – december?
Punkt 16. Dagsordenpunkter til næste møde onsdag den 21. februar 2018.
Sædvanlige + Vedtægtsændringer + Fremtidig kommunikation mellem lokalrådet og
GAU, Vagn inviterer Steen Andersen til kl. 20.
Punkt 17. Evt.: Intet til referat.
Referent Peter

Sehested

