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Vil du have indflydelse på udviklingen i Gjern? ‐ Udviklingsværksted
for Gjern d. 26. September
Alle borgere i Gjern inviteres til en spændende udviklingsdag for Gjern, hvor alle kan komme
til orde.
Kl. 9.00 er der fælles morgenmad for alle borgere på Gjern Kultur‐ og Idrætscenter og
efterfølgende foredrag og debat om Gjerns udvikling.
Der er gratis morgenmad og frokost, men man skal tilmelde sig hos lokalrådsformand Vagn
Brostrup Jensen tlf. 30255758. Programmet fremgår af Stafetten og via hjemmesiden
www.gjern.dk.
Børnepasning under mødet
For at sikre at alle generationer kan deltage i mødet d. 26. September har lokalrådet
arrangeret gratis børnepasning i SFO for mødedeltagernes børn. Tilmelding til børnepasning
sker til lokalrådsformanden.
Hvad skal ske i Gjern?
Den gamle midtby sygner hen og mange borgere har tidligere givet udtryk for ønsker til
forskellige tiltag i Gjern. De fleste er nok enige i, at det er nødvendigt at gøre noget, hvis der
fortsat skal kunne sælges huse i Gjern.
Men hvad skal gøres og hvad er vigtigst? Det er netop det der skal drøftes på mødet d. 26.
September. Der vil være et mindre oplæg om udviklingsmuligheder for Gjern. Derefter skal
borgerne drøfte ideerne i udviklingsplanen og prioritere, hvad der er vigtigst at tage fat i først.
GAU Aps dannes i januar 2016
Resultatet af mødet d. 26. September skal bruges af Gjern Almennyttige Udviklingsselskab,
GAU Aps, som forventes etableret d. 21. Januar 2016. Borgerne vil allerede fra d. 26.
September kunne tegne anparter i GAU á 500 kr. Initiativtagerne til dannelse af GAU er Gjern
Borgerforening, Gjern Kultur‐ og Idrætscenter, Gjern Borgerforening, Gjern Idrætsforening,
Gjern Natur, Gjerningsstedet, Gjern Lokal TV og Gjern Lokalråd.
Ørsted Kro A/S viser vejen for Gjern
På udviklingsværkstedet d. 26. September får deltagerne lejlighed til at høre en af
initiativtagerne bag etablering af den borgerejede Ørsted Kro A/S, spejderlederen Dag
Kristiansen. Da Ørsted Kro blev sat til salg for et par år siden, valgte borgerne at købe kroen,
sætte den i stand og driver den nu som folkeejet kro og aktivitetssted for alle byens borgere
med en forpagter. En aktietegning hos borgerne til køb af kroen gav på få måneder 1,4 mill. kr.
Kulturminister Bertel Haarder sagde ved et besøg på Ørsted kro: “Det er helt usædvanligt og
lidt af et mirakel, så meget der på kort tid er kommet op at stå i Ørsted omkring den gamle
kro”.
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