Til stede: Erling Jensen Lemming, Jens H. Poulsen, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen, Vagn Brostrup
Jensen, Ejvind K. Svejstrup.
Fraværende: Jørgen Krog.

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag d. 6. maj 2010 i GKIC.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2010
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt ( med datoændringer ).

3.

Korte meddelelser siden sidst.
Sundhedsbussen kommer 2 gange til Gjern i løbet af 2010 – vi afstår derfor fra at få den til
byen. Hjemmesiden er kommet ” op at køre ”. Der efterlyses foto’s fra lokalområderne til
Silkeborg kommunes hjemmeside.

4.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Skoleområdet – der skal spares 62 mio. i 2011 og 2012. Der er fundet besparelser i 2011 for
36,5 mio. Dette indebærer bl.a. at klubtilbuddet for 4 – 6 kl. bortfalder fra sommerferien.
Klima og miljø – udvalget har bedt Energimidt beregne, hvor meget der kan spares ved helt
at slukke gadebelysningen fra. Kl. 2400 – 0500 omfattende hele kommunen. Emnet er på
dagsordenen d. 10/5.
Nærdemokrati – udvalget er ved at gøre sig mere synlig.
ØK – Teglværksgrunden er form. købt ( jf. oplysninger fra pressen ). Broen over Gjern å skal
bygges i juli måned i år. Bliver ændret fra 6 – 7 m i bredden.
Ældre og sundhed – cafeen på Karolinelundscentret er lukket grundet besparelser.

5.

Tilrettelæggelse af møde vedr. ” anlægget ” d. 11 maj 2010.
Birgit Billing, fritid og kultur, har udtrykt sig positivt m.h.t. at deltage i mødet. Silkeborg
kommune vil etablere et legetårn til rutschebane på legepladsen i maj måned i år. Erling vil
forsøge at fremskaffe kort over området ( så man kan se hvad der er offentlig og privat ).
Aftalt med Lokalhistorisk arkiv, at de kommer med ” historien for anlægget ”.
Erling byder velkommen. Der skal evt. nedsættes en ” ad hoc gruppe ”, hvis der er interesse
for dette.

6.

PR.
Huskelisten ( med kommentarer ) sendes til Stafetten ( deadline d. 10/5 ).Referat/punkt fra
møde vedr. anlægget skal så vidt muligt med i Stafetten.

7.

Forslag til dagsorden til næste møde (d. 3. juni 2010)
Sædvanlige punkter herunder huskelisten, samt opfølgning på mødet vedr. anlægget,
Teglværksgrunden og ” gl. børnehavegrund ”.

8.

Eventuelt
Intet.
Referent
Ejvind K. Svejstrup

