Gjern den 11. marts 2013
Referat fra møde i Gjern Lokalråd
Onsdag den 6. marts 2013, kl. 19.00
i Gjern Kultur‐ og Idrætscenter
Til stede: Peter Sehested, Jørgen Krog, Vagn Bostrup Jensen og Erling Lemming.
Afbud: Mogens G. Heller, Jens H. Poulsen og Ejvind Svejstrup

Dagsorden:
1.
Godkendelse af referat fra sidste mødet > Godkendt
2.

Godkendelse af dagsorden. > Godkendt

Supplement til dagsorden. > Vi har besøg af Stefan Rossel og Johannes Berggren – repræsentanter for
den nye idégruppe ”Kultur og medborgerskab i Gjern”. De fortæller os om deres tanker om alternativt
kulturhus i ”Den gamle Spar Købmandsbutik” og gjernLokalTV, som blev nævnt på sidste lokalrådsmøde.
Vi får en fyldestgørende udredning for alle de idéer gruppen har fokuseret på.
I gruppen har de fremstillet en video, som præsenterer Gjern og nogle af de idéer, som de har prioriteret
højt. Vi fik en for‐première på videoen, som var af god kvalitet, og som vil være første udsendelse i det nye
gjernLokalTV.dk.
Vi aftalte, at gruppen efter en kort præsentation, kan lave premiere på videoen til Borgermødet den 20.
marts.

3.

Korte meddelelser siden sidst. > Vagn fortalte, at Leif Richard Pedersen, på
opfordring på email, har udvist træer og buske på Teglværksgrunden så stien kan
forløbe nogenlunde frit. Vagn er i gang med at fælde. Kniber det med at nå det
inden løvspring, vil han kontakte Jørgen Juul Andersen, som tidligere har udtrykt
interesse i at fælde træer for at få træet til brænde.

4.

Udviklingsplanen, Gjern - Fremtiden lokalsamfund
Opsætning og trykning. > Nær færdig til tryk. Vi mangler dog oplæg fra den nye
gruppe ”Kultur og medborgerskab i Gjern”, som bla. står for ”gjernLokalTV”.
Vi regner med at kunne godkende det samlede kompendium på april‐mødet.
Vi udsætter offentliggørelse/udgivelse til opstillingsmødet efter sommerferien.
Vi har fået tre tilbud på print/hæftning, hvor det ser ud til, at Printbutikken, VFL,
Agro Food Park, Skejby er billigst.

5.

Tilrettelæggelse af Borgermødet den 20. marts 2013 kl. 19.00 i GKI
Annonce i folkebladet > Erling sender den til Folkebladet fredag.
Dirigent > Vi foreslår Ejvind Svejstrup ☺
Emailen fra Sven Møller. > Vi henstiller til, at Svend Møller gør sit indlæg om
seniorboliger på ”Børnehavegrunden” meget kort, da den nye gruppe har fået
lovning på en ca. 20 min. præsentation. Da deres idéer bla. omhandler fremtidig
anvendelse af Spar Købmandsbutikken i ”kirke bymidten”, som er en slags ”haste‐
hjertesag”, blev det prioriteringen vi kom frem til.

6.

Brugermøde i GKIC
Valg af lokalrådets repræsentant til brugermødet.
Jørgen Krog har invitationen > Vi regner med at Ejvind vil være vores
repræsentant – Jørgen overdrager ham invitationen på vores april‐møde.

7.

Møde med Silkeborg Kommune om Gunnar Hede´s projekt v. Vagn Bostrup
> Udgangspunktet er at Silkeborg Kommune gerne indgår i et samarbejde
omkring løsning af naturplejeopgaver i Gjern området. Forslaget om, at arbejdet
udføres som beskæftigelsesarbejde ved hjælp af ledige kræver dog en politisk
godkendelse.
Forslaget er derfor, at Gunnar Hede (måske med Lokalrådets bistand?) sender en
beskrivelse af projektet og forklarer hvorledes organisering kunne være. Forslaget
sendes til Arbejdsmarkedsudvalget.
Erling sender Gunnar Hede opfølgnings email, så det ikke løber ”ud i sandet”.

8.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg. > Ingen udvalgsmøder siden sidst.
> Erling sender annoncetekst om Borgermødet til Folkebladet fredag.

9.

Dagsordenpunkter til næste møde
- evaluering af borgermødet
- Ældre og Sundhedsudvalgets om- og udbygningsplan
- vi mødes på teglværksgrunden > Vi mødes dernede kl. 19.

10.

Eventuelt.

Referent
Vagn Brostrup

