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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 13/6 – 12 i GKIC.
Lokalrådet besigtigede den af DanParcs anlagte handlebane, der er anlagt i området omkring Solhøj i Gjrn
Kommuneplantage.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Ingen.
Pkt. 4. Sidste nyt vedrørende Projekt Anlægget v/Mogens Heller.
Intet nyt. Erling sender opfordring til, at der laves et beskæftigelsesprojekt ‐ beskæring og renovering af
stier.
Pkt. 5: Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Det ydre stianlæg er fastlagt. Jørgen har lovet at måle op – Leif Pedersen har lovet at hjælpe med beregning
af hvad der skal bruges af materiel og mandetimer. Pengene skal søges via friluftsrådet. Jørgen er inviteret
med Til ” Gjern Naturs ” næste bestyrelsesmøde d. 26/6.
Pkt. 6. Projekt ” Udviklings‐ og handleplan for Gjern og omegn ” Hvor langt er vi nået med maillisten?
Jens har lavet en foreløbig liste, samt fundet yderligere foreninger/virksomheder, som vi skal forsøge at
skaffe mailadresser på. Aftalt at Jens fremsender de respektive lister ‐ inddelt i felter, således at hver især
kan se, hvilke adresser pgl. skal forsøge at udfinde. Deadline aftalt til 1/7 – 12.
Pkt. 7. Borgermøde den 19. juni om ændring af detailhandelstrukturen i Gjern.
Ingen havde set nævnte møde annonceret ( skulle være sket v. Birgit Holst ) Erling retter kontakt m.h.p. at
få det med i MJA. Silkeborg kommune er værter. Arrangementet aftalt med Torben Poulsen.
Pkt. 8. Projekt ” giv et træ til byen ” – henvendelse fra Simon Skals er tidligere fremsendt.
Enige om, at Lokalrådet ikke vil involveres i projektet. Vi vil gerne være med til, at det bliver startet op som
ad hoc gruppe. Erling giver retursvar til Simon.

Pkt. 9. Kommuneplanrevision – vi skal ha’ udarbejdet en tids‐ og handleplan for det videre arbejde.
Hvordan vil vi anvende videokameraet.
Aftalt at Vagn får optaget nogle videosekvenser – allerede med revyen. Endvidere skal der optages
sekvenser rundt omkring i Gjern og omegn. Vagn og Erling sætter sig derefter sammen og får lavet ”
råmateriale ”, som skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 10. Henvendelse fra kommunen angående
‐ forlængelse af cykelstien fra Skannerup,
‐ handicapvenlige boliger.
Kommunen har bedt om oplæg til, hvordan cykelstien kan forlænges frem til Gjern skole.
Der anses p.t. ikke at være behov for handicapvenlige boliger i Gjern. Jens sender anmodning til kommunen
om at børnehavegrunden bliver reetableret.
Pkt. 11. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt.
Pkt. 12. PR:
Intet.
Pkt. 13. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige samt Kommuneplanrevision og projekt udvikling.
Pkt. 14. Eventuelt.
Ib Christensen har forespurgt vedr. aflægning af affald på pladsen v. den gamle stationsbygning – nogle
bruger pladsen som genbrugsplads.
Formanden ønskede alle en god sommer.

Ref. Ejvind K. Svejstrup

