Referat fra Lokalrådsmøde mandag d. 27. april i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Jens Poulsen, Peter Sehested, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Ole
Dahl, Ejvind K. Svejstrup.
Indledningsvis havde Hanne Louring inviteret til besøg på Jysk Automobilmuseum.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Borgermødet 18. marts. Evaluering
Fint fremmøde. Mange emner blev debatteret. ” murergrunden ” på Fussingsig – denne varetages
p.t. af kurator, der tilsyneladende mener, at den er penge værk. Vagn retter henvendelse til Jarl
Gorridsen for at følge op på hans tilsagn.
4. Gjern Almennyttige Udviklingsselskab / Gjern Erhvervsklub / Økonomi status v. Jens
Ministeriet har frigivet kr. 43.600 d.d. Der frigives penge hvert kvartal. Jens har oprettet speciel
konto. På vores egen konto er der p.t. 5.331,Vagn har modtaget 4 tilbagemeldinger fra folk, der ønsker at deltage i mødet om Erhvervsklubben.
Vagn deltager i mødet sammen med Ole Dahl.
GAU – Ole mente ikke, at det er rimeligt, at der skal rettes henvendelse til alle de personer, som
blev nævnt ved mødet i GAU, hvor der blev foreslået emner til Forretningsudvalget. Flere fra
Lokalrådet var enige i dette synspunkt, idet det vil kunne opfattes negativt, hvis en person er
spurgt, og siger ja, og vedkommende så bagefter får besked på, at pgl. ikke ” kommer med ” i
forretningsudvalget. Det blev besluttet at rette henvendelse til de foreslåede personer – Ole Dahl
koordinerer hvem der skal rette henvendelse til hvem.
Gerda Holm blev foreslået som formand for repræsentantskabet – hun overvejer.
5. www.gjern.dk, status v. Ole
Intet nyt.
6. Teglværksgrunden
Vagn, Jørgen Juul Andersen og Søhøjlandets murerforretning ( Daniel ) holder møde
førstkommende torsdag sammen med Kristian Nielsen fra Silkeborg kommune for at få afklaret,
om der er positiv stemning for anlæggelsen af trampestien op til Amerikavej.
- Gerda foreslår, at der laves små bakker på Teglværksgrunden.
- Susi forespurgte, om der må rides på stierne?
- Mountainbikerne skal måske inviteres med i gruppen.

7. Korte meddelelser siden sidst
Vagn har fået tilsendt flyers fra Friluftsrådet.
”Udviklingsstrategi 2028” er tilsendt fra Silkeborg kommune.
Enighed om at de nuværende fliser i den ”gamle” midtby skal have lov til at blive liggende de
næste 2 år. Vagn skriver til kommunen om vores ønske.
8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg
Der er kommet ny ”Råstofplan 2016” – der er intet der vedr. Gjern.
Omklassificering af vandløb – enkelte vandløb vil blive omklassificeret.
”Natura 200 områder - forslag 2016 – 21” – Susi vil kigge det igennem.
2 minus 1 vej på Lille Amerika er påbegyndt.
9. PR
Referat fra møde om Erhvervsklubben + GAU og repræsentantskabsmøde – Ole og Vagn skriver
indlæg til Stafetten.
10. Dagsordenpunkter til næste møde
De sædvanlige.
Næste møde afholdes d. 1/6 – 15 kl. 1900.
11. Eventuelt.
Intet.
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