Gjern d. 25.o2.2017
Til stede; Ole Dahl, Susi Lyngholm, Jørgen Krogh, Vagn Brostrup, Ejvind Svejstrup, Gerda Holm, Peter
Sehested

Referat af Lokalrådsmøde, mandag d. 20. februar 2017
Pkt. 1. Valg af referent; Peter blev valgt.
Pkt. 2. Referat; godkendt
Pkt. 3. Dagsorden; godkendt
Pkt. 4. GAU ApS; Der har været afholdt byvandring i Gjern med repræsentanter fra Arkitema.
Senest har der været besøg ved gørtleren. Der er afholdt workshop på savværket med deltagelse af
Arkitema, arkitektstuderende, Gjern skole og lokale håndværkere og foreningsrepræsentanter.
Der arbejdes med tre fokus områder. Gamle midtby, engdraget ved åen og skolen.
Ligeledes fokuseres der på turisme, gerne med inddragelse af hotellet.
Der er nedsat arbejdsgrupper.
Erhvervsstyrelsen har godkendt status på økonomi med ændring af budgettet, hvor 10.000 kr. incl
moms flyttes til Arkitema konsulent honorar fra hjemmeside kontoen.
Pkt. 5. www.gjern.dk. Hjemmesiden mangler fortsat link til enkelte institutioner.
Der er møde omkring app. Min landsby tirsdag 23. feb. (ca. 15 deltagere). Heino fra ”min landsby”
præsenterede app’en Der er spændende muligheder i kalender og nyhedsdelen. 11 foreninger har indtil
nu tilmeldt sig.
Vi skal have de sidste foreninger lagt på Gjern.dk. Gerne inden borgermødet
Pkt. 6. Borgermødet 20 marts: Ejvind skal være ordstyrer. Vagn fremlægger orientering, herunder skal
der gøres opmærksom på, at der er valg til lokalrådet i år. Regnskab v. Jørgen; et lille underskud i 2016.
Marie Sølgaard Bang + kollega orienterer omkring forslag til revision af kommuneplan.
Der orienteres om GAU. Sille fra Arkitema deltager.
Vagn lægger mødet på ”det sker i Silkeborg”
Pkt. 7. Teglværksgrunden: lokalplan er i nabohøring, kommunen forventer at starte i april. Der afholdes
møde med mountainbikerne kommende uge. Senere indkaldes teglværksgruppen.
Pkt. 8. Korte meddelelser siden sidst; intet
Pkt. 9. Kommunale udvalg; intet der vedrører Gjern
Pkt. 10. PR Stafetten; udsættes til næste møde. Deadline til Stafetten mandag 8. maj.
Pkt. 11. Dagsorden til næste møde: Næste møde flyttes til mandag 3. april. Sædvanlig dagsorden
suppleret med evaluering af borgermødet.
Pkt. 12 Eventuelt; Ifølge årsberetningen (tilgået Vagn) fra Østjyllands Landbrugsmuseum, forhandles der
nu med kommunen om detaljer ifb.m. overtagelse af Materielgården på Lille Amerika 19.
Referent: Peter Sehested

