Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Jørgen Krog, Ole Dahl, Gerda Holm, Ejvind K. Svejstrup
Fraværende: Susi Lyngholm, Peter Sehested.

Referat af bestyrelsesmøde i Gjern Lokalråd afholdt d. 21/11 – 16 i GKIC
Pkt. 1: Møde med plan- og byggechef Lisbeth Errboe Svendsen og vores byplanansvarlige Marie Sølgaard
Bang.
Der blev udvekslet oplysninger om, hvorledes vi kunne ” bruge ” hinanden til glæde for begge
parter. Der er ved at blive lavet plan for udvikling af byerne og lokalområderne. Skal foreligges for
kommunalbestyrelsen i januar, hvorefter planerne sendes til høring.
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. - Godkendt med den tilføjelse, at Gjern Gau Aps rettelig
hedder ” Gjern Gau aps.dk ”
Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Pkt. 4: Vejstenene langs engene på Søndergade, hvor er de? - Uvist, Vagn har forespurgt, men har ikke fået
svar. Vil undersøge nærmere ved materielgården.
Pkt. 5: GAU Aps – gauaps.dk
Steen Andersen, Vagn Brostrup og Sille fra Agritema har haft foretræde for Erhvervs-&økonomiudvalget. Der var sat en halv time af til mødet, men det varede en time. Udvalget ønsker en
uddybning af det mere konkrete indhold i Gjern Naturby. Steen Andersen har fremsendt en sådan.
Der har været afholdt møde med foreningerne og erhvervslivet – positiv stemning.
Gau’s hjemmeside – Johannes Berggreen har lovet at lave hjemmesiden. Går snart i luften.
Jørgen Krog – budgetopfølgning. De 40.000 kr. som Gjern Lokalråd skyder ind i Gau tages af
bevillingen fra Ministeriet for by, bolig og landdistriktpuljen.
Pkt. 6: gjern.dk opdateres – input til forbedringer.
Peter har givet retursvar til Vagn og sagt, at hjemmesiden kan laves bedre. Enighed om, at gjern.dk
skal sende brugeren videre via link til de forskellige foreninger ( ikke andet )
Pkt. 7: Korte meddelelser siden sidst.
Kommunen har fremsendt høring omkring statsskove. Troldhøj er eneste statsskov i vores område.
Jørgen snakker med Søren Pedersen, om de skal/vil komme med input.
Pkt. 8: Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Gjern blev ikke tildelt prisen for ” årets lokalområde ”
Peter har meddelt, at ” årets sundhedspris ” ikke er afgjort p.t.
Intet nyt fra de forskellige udvalg.
Pkt. 9: PR – Stafetten.
Ingen deadline.
Pkt. 10: Mødeplan 2017.
Møderne planlægges afholdt 2. Sidste mandag i hver måned ( undtaget juli ).
Pkt. 11: Dagsordenpunkter til næste møde den 19.dec. 2016.12.13 Sædvanlige + fastlæggelse af dato for
Borgermøde ( julefrokost )
Pkt. 12: Eventuelt.
Intet
Ref. Ejvind K. Svejstrup

