Referat fra Lokalrådsmødet mandag d. 2. marts 2015
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Jens Poulsen, Peter Sehested, Susi Lyngholm og Ole Dahl
Afbud: Gerda Holm, Ejvind Kjøge Svejstrup

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 3 Borgermødet 30. marts
Der er for meget tekst i annoncen. Vagn laver ny tekst efter forslag fremme på mødet. Borgermødet
afvikles efter vores vedtægter. Vigtigt at vores hjemmeside er tydelig i annoncen så folk kan søge mere
information der.
Planlægning/afvikling: Vi regner med at Ejvind vil være ordstyrer. Tage Frank og Ove Madsen har sagt
ja til at fortsætte som revisorer.
Vagn byder velkommen.
Fremlæggelse af beretning ved Vagn
Fremlæggelse af regnskab ved Jens
Præsentation af www. Gjern.dk ved Ole eller Thomas Roswall
Udvikling af den gamle bymidte – Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
Teglværksgrunden
Vagn laver endelig dagsorden og sender rundt til godkendelse.
Vagn spørger Birgit Holst fra kommunen om hun vil deltage, alternativt Kristian ? også fra kommunen.
Nærdemokrati udvalget får ligeledes en invitation til at deltage i mødet.
Vagn bestiller kaffe og kage ved Torben og bestiller AV udstyr.

Pkt. 4 Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
Vi ved stadig ikke om vi får penge til konsulenthjælp. Får vi pengene kører vi efter den plan som er lavet
i fællesskab med konsulent Mogens Knudsen. Får vi ikke pengene må vi have en plan B, både til
fremlæggelse på borgermødet men også i det fremtidige arbejde med udvikling af Gjern gamle bymidte.
Vi er alle enige om, at vi som lokalråd har et ansvar for at sætte noget i gang men vi skal ikke
nødvendigvis løse alle arbejdsopgaver. Vi skal finde folk blandt borgerne i Gjern som vil og kan lave et
mere konkret prospekt til Silkeborg Kommune, så de forstår alvoren i vores ønske og håb for den gamle
bymidte.
Det blev ikke afklaret på mødet hvem der præsenterer punktet på borgermødet.

Pkt. 5 Domænet www.gjern.dk
Thomas Roswall er godt i gang med opgaven. Siden er færdig til præsentation d. 30 marts.

Pkt. 6 Teglværksgrunden
Der er indkaldt arbejdsgruppe, men kun fire personer har svaret positivt tilbage. Der er stadig plads til
flere personer. Vi laver lidt reklame for det ved borgermødet.

Pkt. 7 Korte meddelelser siden sidst
To minus en vej(2 -1) er ved at blive etableret. Mogens Gade Heller har lovet at hjælpe med at lave
informationsstander ved teglværksgrunden.

Pkt. 8 Nyt fra de forskellige kommunale udvalg
Vagn: ikke tjekket, Susi: ikke tjekket, Peter: ikke noget, Jens: Det er besluttet at lave en analyse på
hvordan man kan spare penge på institutionsområdet, men pt. ikke noget der berører Gjern, Ole: Ikke
noget.

Pkt. 9 PR
Stafetten er trykt og klar til omdeling. Lokalrådet har fået gode sider i bladet.

Pkt. 10 Dagsordenpunkter til næste møde
Næste møde er borgermødet. Vagn laver forslag til dagsorden og sender rundt til godkendelse.

Pkt. 11 Evt.
Der er møde i Gjern Almennyttige Udviklingsselskab tirsdag d. 24. april kl. 19.00

Ref.: Ole Dahl

