Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens Poulsen, Mogens Heller, Vagn Brostrup Jensen, Peter
Sehested, Ejvind K. Svejstrup.

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 10/10 – 12 i GKIC.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med den tilføjelse at punktet ” Kommuneplanrevision ” medtages under evt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Kommunen har revideret vedligeholdelse af bede og torveområdet ved bageren, ligesom grøfterne v.
Søndergade vil blive slået oftere.
Pkt. 4. Sidste nyt vedrørende huskelisterne.
Intet nyt – Birgit Holst har ikke fremsendt svar.
Pkt. 5. Sidste nyt vedrørende Teglværksgrunden v/Jørgen Krog og Vagn Brostrup.
Intet nyt – der er først afsat kr. 300.000 til projektet i 2014 ( var planlagt til 2013 ).
Pkt. 6. Opsamling efter borgermødet for Projekt ” Udviklings‐ & handleplan for Gjern og omegn ” v/Jens
Poulsen.
Et meget succesfuldt mødte, hvor der var stor fremmøde, og hvor de fremmødte deltog aktivt. Karsten
Gram samlede navne ind på personer, der meldte sig til de enkelte grupper, men har ikke givet retursvar til
Erling ( er sket efter lokalrådsmødet ). For at holde projektet i gang og udnytte borgernes entusiasme blev
det besluttet, at vi indrykker en annonce i Folkebladet, hvor der søges ekstra deltagere til de enkelte
grupper. Endvidere blev det besluttet at lave 2 ekstra grupper – ” ældrevenlige boliger ”, med Svend Møller
som kontaktperson, samt ” Teglværksgrunden ” med Jørgen Krog og Vagn Brostrup som kontaktpersoner.
Tidshorisont for opstart af de enkelte grupper er slut oktober/start november.
Kontaktperson til de enkelte grupper via Folkebladet vil være Erling Lemming. Jens laver forslag til
annoncen og Erling får indrykket annoncen ( er sket ).
Pkt. 7. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Byrådet har godkendt tillæg til spildevandsplan ( overfladevand ) for Hjarddalsvej og Hornvej. Der var
tilsyneladende ingen indsigelser.

Pkt. 8. PR.
Deadline Stafetten 5. november. Vi skal have indlæg med om Borgermødet og de enkelte grupper. Erling ?
Pkt. 9. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter samt projekt udvikling og handleplan, trafiksikkerhedsplan samt julefrokost.
Pkt. 10. Eventuelt.
Kommuneplanrevision – videoklippet er lavet færdig af Rasmus Råby ( Poulsen ) – et helt igennem
fornuftigt resultat. Er fremsendt til kommunen.
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