Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens Poulsen,
Mogens Heller, Vagn Brostrup Jensen, Ejvind K. Svejstrup.
Fraværende: Eskild Johnsen.

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 4. januar 2012 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Erling redegjorde fra mødet med Birgit Holst vedr. ”Tingbakken 3”.
Pkt. 4. Sidste nyt vedr. Projekt Anlægget v/Mogens Heller.
Mogens har aftalt med Anne Mette Henriksen, at der optages fotos af børnene på legepladsen d.
9. maj til ”dagplejedag”. Det kunne være en ide, at der foretages officiel indvielse ved ”
snorklipning ” ex.vis med et af dagplejebørnene. Erling ”rykker” Leif Pedersen for svar vedr.
rydning af stierne.
Pkt. 5. Sidste nyt vedr. Teglværksgrunden v/Jørgen krog og Vagn Brostrup.
Jørgen har sendt et brev til LAG Silkeborg, om de vil hjælpe med at udforme en ansøgning til det
videre arbejde med projektering af området – anlæggelse af stier m.v.
Pkt. 6. Projekt ”Udvikling og handleplan for Gjern og omegn”.
Erling har svaret på forespørgsel vedr. e-mail adr. på de enkelte personer/foreninger, at det ikke
umiddelbart er noget, som vi kan/vil være behjælpelige med. Der er ikke blevet svaret på denne
besked, men det kan skyldes jul/nytår. Vi afventer for evt. at tage op til fornyet overvejelse, om
det er et projekt, vi ønsker at deltage i.
Pkt. 7. Planlægning af Borgermødet d. 8. februar 2012.
Erling skriver beretning.
Jens fremlagde det foreløbige regnskab – er ikke godkendt af revisorerne.
Annonce Midtjyllands Avis – Ejvind ta'r kontakt til Sparekassen Østjylland for sponsorering (har
ikke fået svar p.t.).
Forslag om, at vi inviterer Leif Pedersen og Birgit Holst til at orientere om Teglværksgrunden og
Tingbakken 3. Erling kontakter.
Erling kontakter ligeledes direktøren for DanParcs, for at få ham til at fortælle om virksomheden –
vær lige opmærksom på, at der er kommet ny ejer (omtalt i MA d. 9/1 – 12).
Ideer/ønsker til Huskelisten.
De personer, der kommer til mødet, skal have betalt kaffe og kage!
Pkt. 8. Genbrugspladsen.
Vi har ikke fået svar på Erlings henvendelse til Silkeborg Forsyning (kom i fredags – er rundsendt).
Pkt. 9. Opstart på huskelisten.
Startes op på Borgermødet.
Pkt. 10. Møder i 2012.
januar ,1. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 1. august, 5. sept. , 3. okt., 7 nov., 5 dec.

Pkt. 11. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Voel skole har søgt om at komme i andet skoledistrikt – Langsøskolen. Er ude i høring.
Pkt. 12. PR.
Mogens skriver indlæg til Stafetten – deadline 6/2 – 12.
Ejvind spørger Margaret Skovsen om at skubbe deadline, således at vi evt. kan få referat med fra
Borgermødet. (afventer svar)
Pkt. 13. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter.
Pkt. 14. Eventuelt.
Der afholdes muligvis møde d. 1/3 – 12, hvis nødvendigt for afholdelse af Borgermødet.

Ref.

Ejvind K. Svejstrup

