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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 15/8 – 12 i GKIC

.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. ‐ Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. ‐ Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Eskild Johnsen ønsker at udtræde af lokalrådet – taget til efterretning.
Erling indkalder 1.suppl., der er Peter Sehested.
Erling har haft en dialog med Silkeborg kommune om renholdelse af bede i bymidten samt slåning af off.
Arealer – spidsen v. Hornvej samt stikanter Museumstien, gl. legeplads v. sportspladsen ( tidslerne smider frø
samt brændenælder ).
Kommunen har renoveret fortovet på Nårupvej op mod Nørrebakken, ligesom den gl. børnehavegrund er
planeret ud og asfalt ved parkeringsplads er fjernet.
Pkt. 4. Sidste nyt vedr. Projekt Anlægget v. Mogens Heller.
Intet nyt – stierne er ok.
Pkt. 5. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v. Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Intet nyt.
Pkt. 6. Projekt ” Udviklings‐ og handleplan for Gjern og omegn ” – planlægning af borgermøde.
Jens skriver til projektleder, Carsten Gram, om afholdelse af borgermøde.
Pkt. 7. Kommuneplanrevision
‐
‐

Video
Skal vi gøre mere??

Vagn har ikke fået optaget nogen sekvenser. Erling og Vagn vil inden for de næste 14 dage få lavet nogle
optagelser dels af naturen omkring Gjern, samt interview af mindst 2 personer/familier. Erling beder om
udsættelse, da deadline er d. 15/8.
Pkt. 8. Tillæg til spildevandsplanen 2011 – 2021.
Ingen indvendinger, hvis grundejerne ikke har – bl.a. for placering af regnvandsbassin. Grundlæggende må det
være bedre for vandmiljøet.
Pkt. 9. Bomestre i Gjern – henvisning til mailen af 12. juli 2012.
Mette Grove Dahl og Ole Dahl, Amerikavej 7, Gjern, er foreslået, idet de selv har teenagebørn og er tilflyttere.
De har sagt ja.
Pkt. 10. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt.
Pkt. 11. PR ‐ Intet nyt.
Pkt. 12. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter + udvikling og handleplaner, kommuneplan, rengøring af bymidte.
Pkt. 13. Eventuelt. ‐ Intet.
Ref. Ejvind K. Svejstrup

