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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 5. juni – 2013 i GKIC.
Mødet blev indledt med:
møde med repræsentanter fra de enkelte grupper fra udviklingsplanen – Gjern ‐ Fremtidens Lokalsamfund.
1. Værested for unge (Thomas Andersen). Der er holdt stiftende generalforsamling, lavet vedtægter,
oprettet cvr. nr., oprettet hjemmeside ”gjernung.dk”, oprettet sig på facebook med ca. 50 deltagere, søgt
og fået kr. 15.000 kr. fra Skannerup forsamlingshus. Man er pt. ved at finde alternative
placeringsmuligheder bl.a. kælderen under det gl. rådhus, ”Gjerningsstedet” er ligeledes inde i
overvejelserne. Forventet opstart sommer/efterår 2013.
2. Marketingsgruppe (Rigmor Frederiksen). Opstarten er gået lidt trægt. Man har snakket med Johannes
Berggren, idet der er fælles interesseområder – der holdes fælles første møde d. 13/6. Man har p.t. ideer
om at lave et kreativt værksted, lyd‐ & musikstudie, fitnesscenter, turistkontor, skiftende udstillinger.
Stedet skal være for alle aldre.
3. Ældre og handicapvenlige boliger (Sven Møller Jensen). Oplægget er tæt lav bebyggelse, men Silkeborg
byråd er p.t. ved at ændre lokalplanen for området (fra ældrecenter til parcelhusområde), hvilken gruppen
ikke bare mener man kan gøre.
4. Byudvikling (Jette?) Samtlige projekter er med til at udvikle byen – gruppen skal således formentlig være
en ”samlende” enhed.
5. Skole (Gitte Vestergaard). Gruppen kæmper ikke for noget nyt, men for at bevare det eksisterende. Man
vil således gå mere aktivt ind i ”Skole nyt”, der udkommer 4 gange årligt. Flere elever er allerede kommet
med indlæg. 5 og 6 kl. skal køre 100 km inden skoleårets slut. Det er frivilligt om man delta’r. Vil få det
omtalt i avisen.
Grupperne blev orienteret om, at vi (Lokalrådet) ved orienteringsmødet i september vil fremlægge den
overordnede plan, medens hver gruppe fremlægger deres projekt. Deadline er 10. juli for redigering af de
fremsendte indlæg.

Dagsorden:
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Udsat.
Pkt. 4. Teglværksgrunden – hvor langt er projektet og hvad mangler.
Der skal bruges mere stabilgrus. Peter har talt med Leif Pedersen , og kommunen laver nyt forløb på den
nordlige stejle skrænt, ligesom der leveres mere materiale. Peter og Vagn sørger for, at få det lagt ud.
Pkt. 5. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Lille Amerika er af trafikudvalget indstillet til en ” 2 + 1 vej ” (cykelvej), men der var ikke enighed i udvalget.
Den nye kommunale genbrugsplads ved Lille Amerika/Hammelvej kommer form. til at ligge for tæt på
fredsskov (byggelinie) som følge af, at pladsen skal flyttes grundet en naturgasledning.
Jens fremlagde halvårsrapport – regnskab.
Pkt. 6. PR.
Indlæg om orienteringsmøde – LAG (Peter har fået udsættelse ved redaktøren til onsdag aften. Der er
reserveret 2 sider).
Pkt. 7. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter + valg til Lokalråd/opstillingsmøde.
Pkt. 8. Eventuelt.
Intet.
Ref.

Ejvind K. Svejstrup

