Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens H. Poulsen, Vagn Brostrup Jensen, Peter
Sehested, Ejvind K. Svejstrup.
Fraværende: Mogens Heller.

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 5/9 – 12 i GKIC.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Velkommen til nyt medlem af Lokalrådet, Peter Sehested.
Pkt. 4. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Intet nyt. Det hele er groet til. Jørgen missede mødet med Gjern Natur. Aftalt at Jørgen får lavet
opmåling til ” ydre sti ”. Jørgen spø’r endvidere Leif Pedersen, om der er søgt penge ( kr. 300.000 )
på næste års budget – til reetablering af Teglværksgrunden.
Pkt. 5. Projekt ” Udvikling‐ og handleplan for Gjern og omegn ” v/Jens Poulsen.
Jens har haft kontakt til Carsten Gram, ligesom han har udfærdiget forslag til mødeindkaldelse.
Mødeindkaldelsen godkendt med enkelte ændringer. Jens videresender til Silkeborg kommune.
Pkt. 6. Kommuneplanrevision – video.
Erling og Vagn har været ude en eftermiddag og optage sekvenser i Gjern og omegn. Dette er ikke
bearbejdet endnu. Aftalt at der form. ikke skal laves interviews, idet der kun skal være 4 – 5 min.s
optagelser. Jens er villig til at indgå i gruppen. Der arbejdes videre med redigering.
Pkt. 7. Høring vedr. Forslag til Læring‐ og trivselspolitik 2021. Høringsfrist d. 3. okt. 2012.
Ingen kommentarer.
Pkt. 8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.

Opsummering. Erling ‐ økonomi og nærdemokratiudvalg, Jørgen ‐ kultur og fritid, Jens ‐ børn og
unge, Mogens – plan og klima, Vagn – social, Peter – vej og trafik, Ejvind ‐ ældre og sundhed.
Staten har tilbageført 8½ mio. til børneområdet ( dagplejetid ). Kommunen har besluttet at 5 mio.
skal bruges til mindre besparelser inden for dagplejeområdet.
Der er indført 16 mio. i besparelser inden for skoleområdet på næste års budget. For Gjerns
vedkommende skal der spares ½ mio – svarende til 1 lærerstilling. Økoudvalget har godkendt, at
bycentret kan flyttes op til det gamle rådhus. Der er således opstart på en 2 mdr.s høringsperiode.
Pkt. 9. PR
Intet nyt.
Pkt. 10. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter + høring vedr. bycenter, udvikling og handeplaner, opsamling fra
Borgermødet.
Pkt. 11. Eventuelt.
Erling kontakter Si. Kommune vedr. vedligeholdelse af arealerne i bymidten ( ukrudtet gror overalt
– der bliver ikke slået kanter/rabatter ).

Ref. Ejvind K. Svejstrup

