Referat fra lokalrådsmøde onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00
Tilstede: Jette Bredesen, Anne Søndergård, Vagn Brostrup, Jørgen Krogh, Henrik Gram-Poulsen, Ejvind
Svejstrup og Peter Sehested.
Ingen mødt op til åbent møde.
1

Peter valgt til referent.

2

Udsendt dagsorden - godkendt.

3

Referat fra sidste møde - godkendt.

4

Vedtægtsændringer. Der er enighed om at ændre valgperioden fra 4 til 2 år. Vagn undersøger
formalia. (Jette Pedersen Silkeborg Kommune) Vi sætter punktet på dagsorden igen til næste møde
hvor vi også gennemgår forretningsordenen. Jørgen kommer med forslag til hvordan vi evt. får
Teglværsgrunden eller arbejdsgruppe vedr. denne indarbejdet i forretningsordenen?

5

Borgermødet 5. marts 2017 kl. 19.00. - Vagn sørger for dagsorden printet i stort format og aftaler
med Spar om at den kan placeres ved indgangen til butikken. Vagn har lagt mødet på Facebook.
Ejvind bliver ordstyrer på mødet. Vagn aflægger beretning. Jørgen klarer regnskabet og
Teglværksgrunden, hvor vi efterlyser idéer til videre udvikling. Steen Andersen orienterer om GAU.
Indlæg fra Ejler Toft Jensen (byplanansvarlig for Gjern) Hans Okholm orienterer om kommunens
fokusområder i Gjern. Specielt vejbelægning foran Hotel/Bager. Og cykelsti fra Skolen frem til
Herredsvejen. Der serveres kaffe med brød.

6

Steen Andersen formand for GAU, indbudt til mødet vedr. fremtidig dialog mellem lokalråd og
GAU. Steen deltager gerne (hvis han kan) med orientering om GAU. Fremtidige mødedatoer findes
på lokalrådets hjemmeside under referat fra januar 2018. Den 14. april bliver vognen fremvist foran
Spar fra kl. 10 – 14

7

Outdoor projekt - intet nyt. Afrapportering (GAU) sendt til ministeriet - foreløbig ingen
tilbagemelding.

8

Regnskab for lokalrådet. Overskud 2017 3.883 kr. (ekstraordinært tilskud på 2.000 kr.) formue 6541
kr. regnskab revideret af Tage Frank og Ove Madsen

9

Korte meddelelser siden sidst. Henrik og Vagn har deltaget i møde/kursus vedr. brug af Facebook,
tilbagemelding ikke stort udbytte af arrangementet.

10 Nyt fra kommunaleudvalg ikke meget der vedr. Gjern. Lidt omkring cykelsti men uklart hvad der er
gang i vi følger op på borgermødet.
11 PR stafetten næste deadline er 30. april
12 Dagsordenpunkter til næste møde. Sædvanlige, revision af vedtægter og forretningsorden (findes
på lokalrådets hjemmeside under medlemmer af lokalrådet) evaluering af borgermøde samt
sædvanlige punkter. Næste møde er 21. marts. Intet til referat

Referent

