Til stede: Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, Ole Dahl, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Jørgen
Krog, Ejvind Svejstrup.

Referat fra Lokalrådsmøde den 30. november 2015 i GKIC

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Status på GAU ApS.
Der er 3 sider med i Stafetten, som igen er forsinket, idet menighedsrådet ikke har
afleveret deres indlæg rettidig til postomdeleren (Søren Peter).
Der er p.t. solgt anparter for kr. 41.500.
Der er skabt kontakt til en hjemmeside-grafiker Mette Udengård, Nimtofte (som
Mogens Knudsen PT har ansat), som anbefaler, at GAU’s hjemmeside med fordel
kan laves i ”BrickSite”. Der er ikke truffet endelig afgørelse om, hvem der skal stå for
hjemmesiden.
Ved møde d. 12. dec. er der inviteret nogle personer, der kan være emner til
bestyrelsen.
Pkt. 4: Cykelsti forlængelsen fra Herredsvejen frem til Gjern skole.
Ejvind og Vagn fremsender ønske til Vej & Trafik, Silkeborg kommune, om
forlængelse af cykelstien (evt. forslag om 2 minus 1 cykelsti til Gitte Merstrand),
ligesom der skal rettes henvendelse om at få projektet med i den kommende
kommuneplan. Forslagene skal sendes cc Helga Sandorf Jakobsen.
Pkt. 5. Korte meddelelser siden sidst.
Thomas Roswall er ved at være færdig med hjemmesiden til ” Gjern.dk ”.

Ejvind har fremsendt høringssvar vedr. forslag til ny skolereform.
Gjern skoles skolebestyrelse bakker op om forlængelsen af cykelstien på
Søndergade.
Teglværksgrunden – penge, der ikke bliver brugt i år, vil blive overført til næste år –
oplyst af Kristian Nielsen til Vagn. Der er kommet et læs sand – et prøvelæs fra
Torvet i Silkeborg. Sandet virker ”flyvesandsagtig” men kan i et tyndt lag bruges til at
dæmpe ukrudts væksten på aktivitetsområderne, siger Kristian Nielsen. Det vil først
i 2016 blive afgjort, om vi kan få tildelt flere læs af sandet.
Der er på Teglværksgrunden brugt ca. 31.000 kr. (af de i år afsatte 200.000 kr.) til
planering af den fra Tingbakken Etape 3 deponerede lermuld udlagt over
markeringsnet på den angiveligt forurenede tomt. Vagn vil forsøge at få
sammenkaldt til et møde vedr. indkøb af materialer inden jul (er aflyst grundet
manglende tilslutning).
Pkt. 6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Forslag om ny skolereform er ” taget af bordet ”.
Ellers intet nyt.
Pkt. 7. PR.
Intet.
Pkt. 8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2016.
Første møde i det nye år er fastlagt til d. 18/1 – 16. Ejvind afbud.
Pkt. 9. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige samt årlig borgermøde, der skal holdes sidst i marts.
Pkt. 10. Eventuelt.
Intet (og så var der julefrokost) ☺

Ref. Ejvind

