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

Referat fra Lokalrådsmøde
Torsdag den 17. juni 2010,
i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Dagsorden:
1.

Referatet fra mødet den 6. maj 2010:
Godkendt

2.

Dagsorden:
Godkendt

3.

Korte meddelelser siden sidst:
Karolinelundscentret holdt i dag indvielse af det nyrestaurerede, ombyggede og
udvidede plejecenter. Der blev i den anledning doneret 50.000 kr. fra Lions Club
til etablering af en sansehave og desuden en arbejdsdag med frillige fra Lions
Club.
Jens var til indvielsen og kunne berette om et flot resultat med store moderne
lejligheder mm.

4.

Projekt Anlægget:
Efter mødet i ”Byparkudvalget” med lodsejere og folk fra kommunen, kunne
Mogens berette om de foreløbige planer og beslutninger.
Legepladsen kan med tilsagn fra Gjern Idrætsforening og kommunens folk flyttes
til nord for klubhuset på ”tilskuerområdet” mellem tennis-/petangbane og
fodboldbanerne. Dette smalle stykke (ca. 7 m) udvides med 4 meter ind på
boldbanen mod øst, hvor der pt. er opmærket en lilleput fodboldbane. Denne
udvidelse kommer ikke til at berøre lilleputbanen. Det høje hegn skal således
flyttes 4 meter mod øst i hele længden ned til åen. Mogens sender ansøgning til
kommunen om ”byggetilladelse/matrikel omlægning” i forb. Med flytning af
legeplads samt udvidelse.
Det gamle stisystem i Urbakkeskoven lige syd for anlægget friskes op så der igen
bliver farbart for eksempelvis dagplejere med klapvogne. Det sørger Kommunens
folk for i nær fremtid. Senere vil kommunen fælde yderligere kiler op i de store
træer, så der åbnes op for udsigten fra stierne i bakkeskråningen, samt at
underskoven kan vokse op og give læ her og bakkekammen med de to gravhøje.
Mogens undersøger muligheder for at søge LAG midler til projektet, som vi
tænker udvidet med et mere ambitiøst og sammenhængende stisystem ala
Krabbes ring i Kjellerup.

5.

Projekt ”kunstnersti”
Der er nedsat en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Gjern
Meninghedsråd, en representant fra KK44 Skoletjenesten i Silkeborg, to lokale
kunstnere og en repræsentant fra Gjern Lokalråd. Der planlægges en ”Kunst-

rute” i det eksisterende sti- og skovvejssystem i Kommuneplantagen ved Solhøj
parkeringen lige vest for Feriecentret ned mod banestien.
Den skal være ca. 2.5 km og på ruten planlægges opstillet ca. 8 skulpturer på nøje
udvalgte steder, hvor de falder godt ind i naturen og samtidig giver et ekstra puf
til fantasien hos beskueren. Ved parkeringspladsen planlægges anlagt en
rasteplads med borde-bænke samt en legeplads evt. su8ppleret med
legeredskaber/-elementer med kunstnerisk tilsnit. Der søges LAG-midler samt
supplerende midler hos diverse fonde.
6.

Projekt Landbrugsmuseet, Ny ansøgning er fremsendt til Silkeborg Kommune
Ansøgningen ligger hos ØK-udvalget, så der kommer forhåbentlig snart positivt
svar om at Landbrugsmuseet kan overtage den ellers nedrivningstruede
materiel-bygning, når genbrugspladsen flytter.

7.

Teglværksgrunden, Hvem ved noget??
Økonomiudvalget har (lukket sag) købt/eksproprieret grunden.
Nedrivningsgodkendelse er givet for den hærværksprægede Gern Glas
fabriksbygning. Ifølge Leif Petersen fra Kommunen skal jordopfyldningsområdet
syd for bygningen i de gamle teglgrave jævnes ud og der etableres rekreativt
område med stier.

8.

Opdatering på huskelisten
Huskelisten revideres så de ting der er sat i værk slettes.

9.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Skoler: SFO hedder nu ”Dagtilbud” med øget brugerbetaling. Der følges op på
dagtilbud og lederstruktur.
Minimumskrav for skoletransport for 7 - 9 klasserne. Over 7 km er det gratis
ellers 370 kr./md.
Skellet er Østergade 5 tæt ved Sparkøbmanden, så byen deles op i betalere og
gratister!! Det vil nok skabe ramaskrig i byen når det proklameres.
ØK: Køb og salg af ejendomme med forventet gevinst tæres op af dyre
fratrædelsesordninger i forbindelse med vedtaget jobreduktion på 600 stillinger.
Borgerservice i Gjern lukker – ”nok til at leve med”.

10.

PR.
Vi kan godt melde ud om flytning af legeplads når formalia er på plads.

11.

Forslag til dagsorden til næste møde (den 5. august 2010)

12.

Eventuelt.

Referent
Vagn Brostrup Jensen

