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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 2/1 – 2013 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Formandsmøde for Lokalrådene d. 15/1 – 13 – Erling deltager. Borgermøde omkring Kommuneplan –
Silkeborg kommune har tilbudt at deltage (sendt til samtlige Lokalråd). Vi siger ja tak. Afholdes ammen med
vores Borgermøde, der afholdes d. 20/3 – 13 kl. 1900. Erling sender indbydelse til Birgit Holst m.fl.
Lokalrådsudvalget har sendt skrivelse ud om, at de gerne vil komme ud i de enkelte Lokalråd for at
afstemme synspunkter. Vi afventer foreløbigt frem til 2014. Tilskud fra Silkeborg kommune er i 2013 på kr.
6.000,‐ Jens undersøger, om pengene overføres automatisk, eller der skal ansøges om beløbet. Saldo pr.
27/12 – 12 var kr. 3.317,98.
Pkt. 4. Udviklingsplanen, Gjern – Fremtidens lokalsamfund.
2 grupper mangler fortsat at fremsende materiale (byudvikling af Gjern, samt væresteder) – Erling rykker
for svar. Samtlige grupper inviteres til formøde med Lokalrådet d. 30/1 – 13 (feb. mødet flyttes).
Pkt. 5. Høring lokalplan for Tingbakken 3.
Udkastet, som er sendt i høring, se vedhæftet eller se på http//lokalplaner.silkeborg.dk/dkplan.aspx?
Lokalplan nr. = 31‐001.
Sendemast til telefoni står i plantebælte lige ud for Ragna og Svend Kristensens have. Krav for
byggematerialer – skal være gældende som for etape 1 og 2 – for at give ensartethed. Regnvandsbassin ses
fortsat placeret i haven til Hornvej 18 – dette på trods af at nævnte matrikel er taget ud af lokalplanen.
Erling fremsender skrivelse.
Pkt. 6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Troldhøjvej 1 – Naturskolen ‐ er lagt ind under Silkeborg Ungdomsskole.
Pkt. 7. PR. Tages op på næste møde.
Pkt. 8. Dagsordenpunkter til næste møde. Sædvanlige punkter samt indlæg Stafetten og Borgermøde.
Pkt. 9. Eventuelt.
Vagn og Jens har deltaget i kursus – fra ide til projekt. Middelmådigt kursus med meget dominerende
foredragsholder.
”DetSkeriGjern” ‐ ingen henvisning til Gjern Lokalråd.
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