Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 12/1 - 2011 i GKIC.
pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.
pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.

Der er udsendt indbydelse til " kick-off " konference ( forslag til ny
idrætspolitik ) d. 26/1 - 11 kl. 1900 - 2200. Jørgen deltager.
Møde for Lokalrådene i Silkeborg kommune d. 30/3 - 11 kl. 1900 2100. Mogens, Erling + Jens deltager ( foreløbig ).
Der foreligger nu endelig kommuneplanstillæg for " Tvilum
møbelfabriksgrunden " heri er incl. Ebbe Christiansen's grund med
tidl. autolakerer og fabrikshal. Ole Knudsens hus er med i planen.
" gl. børnehave " på Skovvejen er fjernet i sidste uge.
pkt. 4. Godkendelse af mødedatoer i 2011.

Mødedatoerne er fastlagt til onsdage - 12/1, 2/2, 9/3, ( 23/3
Borgermøde ), 6/4, 11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12.
pkt. 5. Planlægning for Borgermødet d. 23. marts 2011.

Teglværksgrundeen - Leif Pedersen har givet tilsagn. Beretning v.
Erling. Regnskab er færdig men mangler at blive revideret. Skal
annonceres i Stafetten, Folkebladet samt " DetskeriGjern ".
Endvidere skal vi have ønsker frem til en " ny ønskeliste ".
pkt. 6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.

Gjern skole får en besparelse m.h.t. lærerstillinger på 0.8 ( altså
ikke " en hel " ).
Skoleveje - mgl. snerydning m.v. Her henvises til de generelle
regler - bl.a. 7 km grænsen for at få gratis buskort. Generelt er det
skolerne, der har ansvaret for skolevejene. Jens ta'r kontakt til
Lisbeth, Fårvang skole, + Teknisk forv. Silkeborg kommune, for at
få dem til at følge op på " ordentlig snerydning " på bl.a. Hornvej,
Tinghøjvej, Trehøjevej og Hedevej.
pkt. 7. PR.

Nævnt under pkt. 5.
pkt. 8. Dagsordenpunkter til næste møde ( gammelt pkt. 8 udgår -

mødedatoer i 2011 ).
Sædvanlige punkter.
pkt. 9. Eventuelt.

Intet.
ref.

Ejvind K. Svejstrup

Byggetilladelse til legepladsen på Sportsvej - afventer bedre vejr.

