Deltager i mødet:
Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jørgen Krogh, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Ole Dahl og
Vagn Brostrup

Referat fra Gjern Lokalråds møde mandag den 23. maj 2016 kl. 19.00
i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

3.

Gjern Almennyttige Udviklingsselskab ApS v. Ole Dahl
Ole orienterede om GAU’s arbejde.
Info-skærme op 5 steder i byen, indendørs. Det sker ved lokale sponsorer. Der skal findes
24 lokale sponsorer, så økonomien går i nul. Så kan borgerne orientere sig om, hvad der
sker i Gjern og omegn.
GAU arbejder endvidere på at få udarbejdet en helhedsplan for Gjern. Det overordnede
tema er: Naturby Gjern.

4.

Økonomistyring og strategi mht. videre forvaltning af tilskuddet fra MBBL
Fokus på økonomistyring og strategi mht. videre forvaltning fra MBBL. Til næste møde skal
der fremlægges et opdateret regnskab af Jørgen. Jørgen er tovholder på økonomien.
Opmærksomheden skal rettes mod at GAU’s arbejde følger planerne fra Ministeriet.
Vagn følger op på om der er ubetalte regninger fra Mogens, som også skal have timer til
afrapportering.

5.

Fordeling af politiske udvalg
Kultur og Borgerservice: Jørgen
Sundhed og forebyggelsesudvalget/Arbejdsmarkedsudvalget: Peter
Økonomi og Erhvervsudvalget: Ejvind
Plan, Miljø og Klima: Susi
Vej og Trafik. Nærdemokratiudvalget: Vagn
Ældre- og Handicapudvalget: Ole
Børn og Unge: Gerda

6.

Nyt om Teglværksgrunden
Teglværksgruppen har været til møde med Silkeborg Kommune (SK). Endvidere har der
været afholdt nabohøring på Teglværksgrunden. Inden da havde Jørgen været rundt og
stemme dørklokker på Højholt. Nogle borgere udviste en vis skepsis for planerne, men der
er ingen forventning om at der sker indsigelser mod projektet.
Kristian, SK har sendt ansøgning til Materielgården.
SK har sendt overslag på ca. 200.000 kr. Jørgen følger op.
Projektet forventes afsluttet i år.

7.

Kommuneplan
Erhvervsklubben har skrevet til SK om mangel på erhvervsgrunde i Gjern. Det kunne fx
være på Fussingsig eller Videhøjvej.
Ejvind skriver indsigelser til Kommuneplanen. De skal koordineres og evt. indsendes
sammen med GAU. Fristen for indsigelser er 1. juni 2016.
Der skal stå noget om industri i Fårvang og liberalt erhverv i Gjern. Trafiksikkerhed. Ønske
om cykelsti fra krydset ved Herredsvej og hen til skolen. Udbygning af kollektiv trafik - især
om aftenen. Endvidere blev det diskuteret om der var nogle ønsker i forbindelse med den
nye motorvej. Ønske om afkørsel til Gjern.

8.

Korte meddelelser siden sidst
Jens kan tidligst vende tilbage til Lokalrådsarbejdet til august.
Revideret regnskab skal indsendes til SK senest 1. juni.

9.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg
Susi: Ensilageudslip i Gjern
Gerda: Byrådsmøde dd. hvor den nye skolestruktur skal vedtages.
1. august 2017 lukkes Skovbørnehaven.
Troldhytten ved Troldhøj nedlægges.
Peter: 15.000 kr. til Frikirken, Gjern Natur og Borgerforeningen til projekter i Gjern.
Jørgen: Kultur og Fritid skal spare! Bibliotekerne får bemanding ca. 7-8 timer /uge. Pt. Er
det næsten det dobbelte.
Vi skal til selv at kridte idrætsbanerne, det spares væk af SK.

10. PR
Stafetten er på nettet, men ikke bragt ud endnu. Der burde være et link til Stafetten på
Gjern.dk. Hvordan får vi mere aktivitet på siden?
11. Dagsordenpunkter til næste møde
Sædvanlige punkter. Næste møde er 20. juni.
12. Eventuelt
Ejvind fremsatte ønske om at få slået græsset i midtbyen ved åen. SK kan flytte de gamle
betonpiller, så det bliver lettere at slå græsset. Omgivelserne ved forsinkelsesbassinet på
Hornvej trænger også til en kærlig hånd. Vagn tager kontakt til Materielgården.

Referent: Susi Lyngholm

