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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 7/11 – 12 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst. Ingen meddelelser.
Pkt. 4. Orientering om nærdemokratikonference d. 3. nov. 2012 v/ Mogens og Erling
Overordnet set – en god dag. Politikerne var lyttende.
Johannes Nørgaard Frandsen holdt foredrag om fremtidens Danmark. Gregers Pilgaard , udviklingschef i
Silkeborg kommune, kom med indlæg. Henrik Jensen , byplanlægger, indlæg om kommuneplanen.
Vi er inviteret til 2 temadage – henholdsvis d. 10. dec ‐ fra ide til projekt, og d. 10. jan. – fra projekt til
handling. Tidspunkt er fra kl. 17 – 21. Jens, Vagn og Erling er interesseret i deltagelse. Flere ?
Pkt. 5. Sidste nyt vedr. huskelisterne. Handicapvenlige boliger – kommunemæssigt mener man ikke, at der er
et behov.
Erhvervsgrunde – kommer til drøftelse i kommuneplanen.
Genbrugsplads – samme
Cykelsti forlængelse – Søndergade – fra Herredsvejen til Gjern skole – er projekteret.
Omfartsvej – behandles i.f.m. kommuneplanen.
Opkøb af jord ved museumsstien – ingen midler til rekreative formål.
Pkt. 6. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Jørgen har været ude og måle op for udlægning af flis og andre materialer.
Pkt. 7. Udviklingsplanen, Gjern – Fremtidens lokalsamfund.
Arbejdsgrupperne er sat i gang med deres arbejde. Ældreboliggruppen er form. udvidet med 2 pers. ( Kirsten
Nyengaard og Bodil Frank ). Forslag om midtvejsmøde med Carsten Gram.
Pkt. 8. Trafiksikkerhedsplan.
Følgende 3 steder er med – Holmstol‐krydset, Overholt ( strækningen gennem skoven ) samt cykelsti slut ved
Hammelvej ( over for Lille Amerika’s udmunding ). En løsning ved Holmstol‐krydset kunne være ” vejbump ”
a’la dem, der er lavet v. Svenstrup ( sammenholdt med bedre skiltning ).
Pkt. 9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt – Vagn og Mogens bytter område.
Pkt. 10. Mødedatoer for 2013. Vi fastholder l.ste onsdag i måneden. Juli friholdes for møde.
Pkt. 11. Planlægning af julefrokosten d. 5. december. Afholdes i GKIC. Erling bestiller hos Torben.
Pkt. 12. PR. Erling har indleveret indlæg til Stafetten.
Pkt. 13. Dagsordenpunkter til næste møde. Sædvanlige punkter.
Pkt. 14. Eventuelt. Intet.
Ref. Ejvind K. Svejstrup

