Gjern den 23. februar 2014
Tilstede:
Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jens H. Poulsen, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Ole Dahl og
Vagn Brostrup, Mette Vissing, Sven M. Jensen

Referat fra Lokalrådsmøde, mandag den 27. januar
i Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Pkt.1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt efter tilføjelse af cykelsti fra Herredsvej til skolen på huskelisten.

Pkt.2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt dog startes med punkt 4, 5 og 6.

Pkt.3.

Velkommen til indbudte gæster.
By- ansvarlige Mette Vissing og Sven Møller Jensen var mødt op.

Pkt.4.

Kan vi få gang i udstykningsplaner/byggemodning af Tingbakkens ”Etape 3” og
snarlig bebyggelse af ”Børnehavegrunden”
Om landbrugsmuseet- ”Er løbet kørt?”
Teglværksgrunden med tilhørende stisystem.
Holder bevillingsplanen til færdiggørelse i 2015?
Kan der i år udarbejdes en realistisk plan hvor i indgår, at der kan søges LAG
midler til en del af realiseringen af det skitseforslag, Birgit Holst har tegnet?
Disse punkter blev fremlagt for Mette Vissing pkt. 4. til dels ved Sven Møller Jensen
de øvrige punkter ved lokalrådet. Mette Vissing lovede at undersøge det fremlagte
og vende tilbage med et svar.

Pkt.5.
Pkt.6.

Pkt.7.

Domænet www.gjern.dk hvad gør vi ved det, og hvornår?
Domænet www.gjern.dk skal købes.
Vi tager det med som et punkt på dagsordnen på borgermødet.

Pkt.8.

Korte meddelelser siden sidst.
Gunnar Hede kunne se sig selv som leder af et hold ledige der skulle varetage
vedligeholdelse af flere kommunale områder f.eks. Solhøj og banestien.

Pkt.9.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Der er endnu ikke opdateret relevante referater fra udvalgene.
Der er taget en principbeslutning om at alle plejehjem skal have mindst 12
boenheder. Gitte Villumsen er kontaktperson til Karolinelund centret.

Pkt. 10.

PR.
Indlæg til Stafetten vedr. konstituering, borgermøde og mødedatoer.
Det vedtages at de første 30 min. af lokalrådsmøderne er åben for offentligheden.

Pkt. 11.

Dagsordenpunkter til næste møde.
Information fra Gjerningstedet, G.H. Inviterer Henrik S. Andersen.
Opfølgning på punkterne til Mette Vissing.
Punkter til borgermødet:
Domænenavnet www.gjern.dk.
Byggemodning på Tingbakken.
Bassiner til overfladevand.
Gjerningsstedet.
Årets Landsby?

Pkt.12.

Evt.
Vagn spørger Mette om hun har et kort over Gjern til brug ved lokalrådsmøderne.
Sussie spørger om der har været overleveringsmøde med Erling og det har der.

