Gjern den 2. september 2011

Møde i Gjern Lokalråd
Onsdag den 5. oktober 2011,
i Gjern Kultur‐ og Idrætscenter
Jørgen Krog, Jens H. Poulsen, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen og Vagn Bostrup Jensen, Jørgen
Krog og Erling Lemming. Afbud fra Ejvind Kjøge Svejstrup.

Referat
Dagsorden:
1.
2.

3.

Godkendelse af referat fra sidste mødet
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelser. Mulig flytning af Voel skoles overbygning til Langsøskolen.
Transport af konfirmander. Skovvejen som skolevej
Korte meddelelser siden sidst.
Deadline for LAG midler er den 7. november.
Nærdemokratikonference finer sted den29. oktober i Medborgerhuset i Them.
Erling, Mogens og måske Vagn deltager.
Byggemodning af 3. etape på Tingbakken er godkendt, og forventes afsluttet
inden udgangen af 2012.

4.
5.

Projekt Anlægget v/Mogens Heller
Det blev besluttet, at der skal holdes et møde med projektgruppen bag Anlægget,
hvor fokusområderne kunne være; pladsen mellem legepladsen og
parkeringspladsen; rækværk ved ”talerstolen”. Kommunens repræsentanter skal
inviteres med, således de kan give en tidslinje for hvornår de resterende ting kan
afsluttes.
Udover det, er den kommunale oprydning, levering af jord, og etablering af P‐
plads på den gamle legeplads ikke udført endnu.
Ang. udsigtskiler, er der fældet nogle træer, men opgaven er ikke afsluttet endnu.

6.

Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Bostrup
Der er stilstand i projektet. Det blev besluttet at der skulle tages kontakt til
kommenenes kontaktpersoner for at få skred i projektet igen.
Der går rygter om at jorden der er kørt på grunden, skulle være forurenet jord.
Erling sender forespørgsel til Leif Pedersen desangående.

7.

Nærdemokratikonference den 29. okt. Hvem vil med??
Erling Lemming, Mogens Heller og måske Vagn Bostrup.

8.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Hvad sker der med planerne for genbrugspladsen? Bliver den liggende, og i
bekræftende fald; hvad sker der så med landbrugsmuseets ønsker om at bruge
hallen til udstilling?
Erling Lemming mailer til Helga Jacobsen.

9.

PR.
Intet.

10.

Dagsordenpunkter til næste møde

11.

Eventuelt.

Tillægspunkter
1. Voel skoles overbygning til Langsøskolen.
2. Økonomien ved at transportere konfirmanderne.
3. Skovvejen som skolevej
Ad. 1. Kunne det være en mulighed at etablere overbygningsskole i det gamle rådhus, i stedet for
at flytte eleverne fra Voel til Silkeborg. Dette for at ”holde” eleverne i området.
Det er vores holdning at, eleverne bliver hvor de er i øjeblikket.
Ad 2. Hidtil har det været således, at kommunen har betalt for buskørslen den ene vej, og
menighedsrådene den anden vej. Dette økonomiske tilskud har kommunen med uges varsel trukket
væk. Rådet mener ikke det falder inde for rådets arbejdsområder.
Ad. 3. Hvor sikker er skovvejen som skolevej? Overgange hvor fortovet stopper i den ene side, og
fortsætter i den anden, er et udsat sted. Der tages kontakt til skolebestyrelsen så de kan se på
problemet.
Referent
Mogens

