Gjern d. 17.09.2016
Til stede: Peter Sehested, Ole Dahl, Sussi Lyngholm, Jørgen Krogh, Vagn Brostrup Jensen, Gerda
Holm, Ejvind Svejstrup.

Referat af Lokalrådsmøde, mandag d. 15 august 2016
Pkt. 1. Rettelse til referatet: Der var ingen indlæg til Stafetten i august. Resten af referatet blev
godkendt.
Pkt. 2. Dagsorden godkendt.
Pkt. 3. GAU ApS. Steen Andersen, GAU tog initiativ til at afholde et informerende møde mellem
GAU og Lokalrådet i uge 32 med det primære formål at få klarlagt om Lokalrådet havde lavet en
bindende aftale med Mogens om at han skulle levere konsulenttjenester for de resterende 40.000
kr i budgettet. Under mødet blev det afklaret at GAU frit kunne vælge den rådgiver de ønsker og
de informerede at de går videre med deres samarbejde med Arkitema Architects, Aarhus, hvor
næste punkt er at mødes med en kontaktperson på kommunekontoret og efterfølgende indgive en
ansøgning hos kommunen.
Pkt. 4. Økonomi for GAU og Lokalrådet gennemgået ved Jørgen Krogh
Pkt. 5. Teglværksgrunden. Christian har informeret om at planen for Teglværksgrunde endnu ikke
har været sendt til høring, han vil rykke ”Natur og miljø” for at få den afsendt.
Pkt. 6. Vedligehold af offentlige arealer, græsset er blevet slået flere steder, ingen har været på
Højholtstien siden sidst, så status ved bænken er ikke kendt. De hvide/røde vejsten langs vejen ved
engen i Søndergade er fjernet, Vagn vil forhøre sig om de er hentet ind for at blive malet!
Pkt 7. Korte meddelelser.
Ole har skrevet til ”Giv et praj”, Vagn følger op på vedligehold af arealer i midtbyen.
Vagn har haft kontakt til Linda Lynsøe ang. byansvarlige.
Pkt. 8. Nyt fra de kommunale udvalg. - Børn og unge udvalg: Udvidelse af Gjern Børnehus
godkendt. Beslutning om indkøb af it udstyr til skolerne udsat. Investering i kompetanceudvikling
for medarbejder og leder i dagtilbud.
Vej og Trafik udvalget: Hajtænderne ved Herredsvej / Søndergade er rykket 1 m tilbage og malet
op. Fleksbusserne køre ikke længer inde i Silkeborg men stadig ud til lokalområderne.
Sundheds og forebyggelses udvalget: Frivilligpris uddeles – har vi kandidater? Dayzløbet?
Vågekonerne?
Pkt. 9. PR Stafetten , udsat til næste møde.
Pkt. 10. Dagsordenspunkter – de sædvanlige.
Pkt. 11. Evt. Ingen punkter.
Referent: Gerda

Holm

