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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 2/5 – 12 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Videokamera er klar til afhentning på Silkeborg Rådhus – Vagn henter.
Mindetavle for Erik Rådal bliver udbedret af ” driftafdeling ” v. Silkeborg kommune.
Pkt. 4. Sidste nyt vedr. Projekt Anlægget v/Mogens Heller.
Mogens har bestilt 100 ispinde til d. 9/5 kl. 1600 i.f.m. indvielse af legepladsen. Indvielsen fejres sammen
med ” dagplejernes dag ”. Ejvind sørger for markeringsbånd. Esben Munch, Hanne Lovring, Anne Mette
Henriksen og Peter Skytte skal inviteres særskilt. Stierne oppe i skoven er ryddet.
Pkt. 5. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Møde med Birgit og Leif d. 9/5 kl. 1400 – stien rundt om Teglværksgrunden skal placeres. Stien fra
Højholtstien op til Amerikavej er droppet p.t. Der er søgt om kr. 300.000 til næste år til anlæggelse af
området/Teglværksgrunden.
Pkt. 6. Hvad med voksenlegeplads i Anlægget eller på Teglværksgrunden
– en voksenlegeplads bestående af redskaber placeret på en løbesti ( fut bane ).
Formanden har fået inspiration – det samlede Lokalråd ta’r på besigtigelse ud i Kommuneplantagen som
opstart til næste møde, idet Dayz Søhøjlandet allerede har anlagt en sådan bane ( så får Erling også set
Kommuneplantagen ).
Pkt. 7. Projekt ” Udviklings‐ og handleplan for Gjern og emegn ”
‐

Opsamling efter mødet med Carsten Gram.

Enighed om at gå med i projektet. Vi finder hver 5 e‐mailadresser på erhvervsdrivende. Jens har en
samlet liste, hvorfra vi udvælger firmaer/navne.
Pkt. 8. Kommuneplanrevision.
Erling har indsendt vores indsigelser m.h.t. tilretningen.
Pkt. 9. Huskesedlerne for 2012 – 13 – 14.

Forlængelse af cykelstien fra Skannerup
Fortove i Gjern by
Opkøb af jord langs med og hvor museumsstien ligger
Handicapvenlige boliger
Erhvervsgrunde til småindustri
Omfartsvej
Flytning af genbrugspladsen
Erling har fremsendt og har modtaget bekræftelse.
Pkt. 10. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt.
Pkt. 11. PR emner til Stafetten.
Legeplads – Mogens. Udviklingsplan – Jens. Huskesedlerne – Erling. Sti under Højholt – Jørgen ‐ skrive
indlæg om forhistorie og oplæg til navngivning.
Pkt. 12. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige samt studietur til Kommuneplantagen og kommuneplan.
Pkt. 13. Eventuelt.
Intet.

Ref. Ejvind K. Svejstrup

