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Beslutningsreferat fra møde i GAU´s Initiativgruppe
10. August 2015
Næste møde i initiativgruppen: 17. september kl. 19.00 (sidste
tilmelding til borgermødet d. 16. September)
Foreløbig dagsorden
•
•
•
•

Borgermødet d. 26. September – Gerda og Mogens fremlægger endelig program
Aftaler om praktiske forhold ifm. borgermødet.
Indsatsområder for GAU´s virke – forslag fra Mogens
Sussi og Vagn: Forberedelse af anpartstegningskampagne for GAU Aps –
fremlæggelse af salgsbrev og tegningsmateriale.
• Nyt om hjemmeside for Gjern.
• Fastlæggelse af dato for stiftende generalforsamling for GAU
• Evt.
Vagn bestiller lokaler og kaffe.

Tilstede d. 10. August 2015:
Lokalrådet: Vagn Brostrup Jensen, Gerda Holm, Susi Lyngholm, Ejvind Svejstrup, Ole Dahl,
Gjern Borgerforening: Frede Madsen
Gjerningsstedet: Susanne Domino
Gjern Kultur og Idrætscenter: Jørgen Møller
Gjern Natur: Søren Peter Sørensen:
Revisor Niels Jørn Jeppesen
Advokat Per Jacobsen
Nærdemokrati.dk: Mogens Knudsen
Afbud: Lokalrådet: Jens Poulsen, Peter Sehested, Gjerningsstedet/Gjern LokalTV:
Johannes Berggreen og Stefan Rossel, Gjern Idrætsforening: Peter Skytte,
Borgerforeningen: Michelle Quizau

Beslutninger:
Referat fra møde 16. juni 2015 blev godkendt.

GAU – Gjern Almennyttige Udviklingsselskab under Gjern Lokalråd
kontaktperson Vagn Brostrup Jensen, formand for Gjern Lokalråd tlf. 30255758
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Vedtægter for GAU – endelig udgave
Advokat Per Jacobsen og revisor Niels Jørn Jeppesen gennemgik et af dem udarbejdet udkast
til Vedtægter for GAU. Vedtægtsgruppen (Jørgen, Vagn og Ole) havde gennemgået
Vedtægterne før mødet og fremsat ønsker til ændringer. Herudover blev der ved
gennemgangen indarbejdet nogle få justeringer. Herefter færdiggør advokaten vedtægterne,
som herefter er grundlaget for afholdelse af stiftende generalforsamling.
Anpartstegning
Vagn og Susi påtog sig at udarbejde dokumenter til anpartstegning – prospect/præsentation
og tegningsblanket. Eksemplar fra andre selskaber blev udleveret fra revisoren.
Susi og Vagn sender forslag til høring i initiativgruppen senest 1. September. Initiativgruppen
får tre dages frist til at komme med ændringsforslag.
Susi og Vagn sender salgsbrev og tegningsblanket til godkendelse hos revisor.
Skatteforhold skal fremgå af salgsbrevet – revisoren vil udarbejde en kort tekst om
skatteforhold, som han sender til Vagn.
Sparekassen Kronjylland er af Lokalrådet ansøgt om at opkøbe for 25.000 kr i anparter i GAU.
Ansøgningen er sendt 13. August 2015.
Initiativgruppen accepterede, at banken som modydelse for anpartsopkøb får et
reklamebanner på Gjerns hjemmeside.
Anpartstegningsperiode: 26. September 2015 (borgermødet) til 10. Januar 2016.
Sparekassen Kronjylland inddrages til administration af anpartstegning. Revisoren træffer
aftale med banken.
Anparterne skal nummereres.
Revisoren oplyste, at hvis én person ejer mere end 5 % af anparterne i GAU skal det
registreres i Erhvervsstyrelsen og bliver dermed offentlig.
Ejerfortegnelse for anparter: Revisoren anbefaler, at GAU laver egen ejerfortegnelse, frem
for at bruge elektronisk ejerfortegnelse hos Erhvervsstyrelsen.
Generalforsamlingen i januar
Generalforsamlingen holdes 2‐3 uger efter anpartstegningsperiodens udløb d. 10. Januar .
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Vagn og Mogens fastlægger dato og meddeler det til resten af initiativgruppen.
Gjernborgernes kendskab til forskellen med GAU ogh Gjerningsstedet
For at sikre, at Gjernborgerne kan skelne mellem GAU og Gjerningsstedet udarbejdes en
illustration, som signalerer, at GAU er en overordnet paraplyorganisation, der kan varetage
alle opgaver og organisationen Gjerningsstedet udelukkende arbejder med etablering
Gjerningsstedet.
Mogens og Vagn snakker sammen herom.
Illustrationen lægges ind i Stafetten som et løsblad, en rerinder om anpartstegning.
Logo for GAU
Ole vil snakke med Merete Helt på Tingbakken om, om hun vil udarbejde logo for GAU.
Ole giver besked til Mogens om, om hun vil det.
Plakater og annonce om borgermødet
Mogens arbejder sammen med Vagn herom.
Frede har tilbudt at opsætte plakater med logo op rundt i Gjern.
Dagsorden for borgermøde på skoleintra
Gerda vil undersøge om dagsordenen for borgermødet kan lægges på skoleintra.
Flagallé d. 26. September – borgerforeningen skal have 1000 kr herfor. Frede sørger for det.
Evt. fællesmøde for mødesteder
Fælles drøftelse af Gjerns mødesteder (skolen, centeret, spejderhytten, konfirmandstuen,
Gjerningsstedet m.v.) – hvilken rolle skal de enkelte steder have i byens sociale og kulturelle
liv.
Lokalrådet tager det op på næste lokalrådsmøde
Hjemmeside for Gjern
Lokalrådet v/ Vagn afklarer med borgerforeningen, hvordan der skal arbejdes videre med
hjemmesider for Gjern.
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