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

Peter valgt til referent.

2

Udsendt dagsorden godkendt.

3

Referat fra sidste lokalrådsmøde møde godkendt.
Referat fra borgermøde godkendt
GAU aps. Afbud fra Steen Andersen. Venter på svar fra ministeriet vedr.
afrapportering.
Evaluering af borgermødet 5 marts 2017. 45 deltagere færre end normalt. Næste år
skal ”spiseseddelen” ved købmanden noget før op, gerne en uge aftales med
Brian.
Facebook her skal Jettes ekspertise bruges.
Gode indlæg fra Ejler Toft Jensen og Hans Okholm, men der blev ikke lovet noget
mht. cykelsti og renovering af bymidte. God spørgelyst.
Vi må håbe at GAU snart har nogle planer klar, så der kan ske udvikling i Gjern.
GAU`s annoncering / ide om ny hjemmeside. Emnet sættes på dagsorden til næste
møde hvor Steen deltager.
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Vedtægtsændringer. Forslag til ændringer udleveret. Punktet vil igen være på
dagsordenen til næste møde.

7

Korte meddelelser. Nærdemokratiudvalget har tilbudt at deres Juni møde holdes i
Gjern, hvor en del af deres møde holdes sammen med vores lokalråd. Vi tager
imod tilbudet. Møde dato bliver tirsdag 19 juni. kl. 17.00 !
På vores næste møder skal vi have på dagsorden hvad vi vil diskutere med
nærdemokratiudvalget.
Kommunen har bevilget et brændeskur eller som min. materialer til et sådant.
Placering grillhytten på Teglværksgrunden.
Nyt fra kommunale udvalg.
Eneste der vedr. Gjern. Lokalplanforslag omkring tilligere materielgårds
anvendelse til Landbrugsmuseum er sendt i 8 ugers offentlig høring.
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PR – stafetten deadline 30 april klares på næste møde
Nyt fra kommunaleudvalg ikke meget der vedr. Gjern. Lidt omkring cykelsti men
uklart hvad der er gang i vi følger op på borgermødet.
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PR stafetten næste deadline er 30 april

12

Dagordenspunkter til næste møde. Sædvanlige + ovennævnte.
Vagn kontakter Helga Sandorf om deltagelse i vores næste møde, hun kan komme
med indput til hvordan vi kommer igennem med de tiltag vi ønsker for Gjern
Intet til referat.

13

Referat: Peter Sehested

