Referat af lokalrådsmøde.
Onsdag den 8. juni 2011,
Jørgen Krog, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen, Vagn Bostrup Jensen, og Erling Lemming
Afbud:
Ejvind Kjøge Svejstrup, Jens H. Poulsen,

Dagsorden/referat
1.

Godkendelse af referat fra sidste mødet
Ref. godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Der blev senere tilføjet et punkt 4 A.

3.

Korte meddelelser siden sidst.
Erling har modtaget en mail fra Birgit Holst Silkeborg kommune, ang.
købmandens evt. flytning til det gamle rådhus. Rådet bakker op idéen, dog med
visse betænkeligheder omkring flytning af centerområdet. Hvilke konsekvenser vil
det få for bymidten?
Erling mailer til Birgit og stiller relevante, og afklarende spørgsmål.

4.

Højskoleeftermiddag på Karolinelundscentret den 5. april 2011 om den nye
Sundheds og Ældreplan
Der er høringsfrist for den forslaget til ny Sundheds- og Ældreplan den 1. august 2011
Eskild deltog i mødet. Udover ham var der mødt 3 borgere og 3 medarbejder fra
kommunen.
Kommunens formål med mødet var – tilsyneladende – at høre venneforeningens
holdning til, at frivillige får en større andel af arbejdet end nu.
På lang sigt er det målet at der indføres så mange tekniske hjælpemidler som
overhoved muligt.
Når/hvis det bliver gennemført er målet at det kun skal være 1/3 af det personale der
er ansat nu.
Der foreligger ikke nogen konkret handleplan for området for nuværende, derfor
kan/skal vi ikke forholde os til det.
4 A.
Eskild deltog som rådets repræsentant i Gjern Kultur- og Idrætscenters møde med
husets brugere.
GKIC er inde i en rigtig god gænge, med ca. 300 arrangementer pr. år. Økonomien er
god.
Idrætsforeningen kunne godt se sine aktiviteter flyttet væk fra Anlægget og til GKIC.
Konsekvensen af det ville sandsynligvis være at Anlægget vil blive lukket.
Der opfordredes til tættere samarbejde mellem byens foreninger.

5.

Projekt Anlægget v/Mogens Heller

Legeredskaber er stillet op. Torsdag aften flytter vi faldsandet fra den gamle
placering. Når det er gjort informeres kommunen, hvorefter de supplerer op med
faldsand.
Når det er på plads, skal UT undersøge om det er et krav fra kommunen, at der
skal være hegn mellem boldbanerne og legepladsen.
6.

Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Bostrup
Den 12. maj holdtes møde med projektgruppen, Leif Pedersen og Birgit Holst. På
mødet fremkom projektgruppen med deres overvejelser og tanker, og der blev
udvekslet gode idéer.
Et af ønskerne fra projektgruppen er, at få anlagt en sø på området. Søen skal
placeres der hvor bygningerne stod.
Der mangler en konkrete tidsrammer for, hvornår kommunen går i gang med
arbejdet. Erling mailer til Leif Pedersen desangående.

7.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Ikke nogle nyheder der vedrører vores område.

8.

PR.
Vi vil være opmærksomme på Stafettens deadline, så vi ikke kommer halsende i
sidste sekund.
Vores hjemmeside er opdateret.

9.

Dagsordenpunkter til næste møde
Mail til Erling hvis/når der er forslag til dagsordenspunkter.

10.

Eventuelt.
Lokalrådene er ikke med i den nye lokaltelefonbog. Nærdemokratiudvalget ser på
det.
Ref. Mogens Heller

