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

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. 1/5 – 13 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst.
Johannes Berggren vil komme ned og lave interview ved næste arbejdsdag på Teglværksgrunden.
Købmandsbutikken ( BS Spar ) er døbt ” Gerningsstedet ”. Gjernlokaltv er gået sammen med ”
markedsføringsgrp. ” i fælles fodslaw. De er ved at undersøge mulighederne for finansiering m.v.
Pkt. 4. Udviklingsplanen, Gjern – Fremtidens lokalsamfund –
Er den klar til trykning. Hvornår skal vi holde borgermøde.
Vagn har p.t. ikke haft held med at lave fælles opsætning m.h.t. de forskellige gruppers indlæg. Han
arbejder videre med opgaven og indsætter evt. nye billeder – fra Gjern.
Møde med grupperne afholdes d. 5/6 ‐ 13. Borgermøde afholdes d. 4/9 ‐ 13 kl. 1900 i GKIC
Pkt. 5. Skrivelse til Nærdemokratiudvalget.
Formanden foreslår, at vi sender nærdemokratiudvalget en skrivelse, hvori vi tilkendegiver, at vi har for lidt
indflydelse med vores høringssvar.
Vores høringssvar til Tingbakken 3 er overhovedet ikke taget til følge. Det er 3. gang Lokalrådet afgiver
høringssvar, uden at nogen af indsigelserne er efterkommet. Erling fremsender skrivelse.
Pkt. 6. Referat fra Brugermøde i GKIC.
Ejvind gennemgik kort forløbet af Brugermødet.
Pkt. 7. Teglværksgrunden – hvor langt er projektet og hvad mangler?
Peter og Vagn er langt fremme m.h.t. anlæggelse af sti. Kommunen har stillet materialer til rådighed. Erling
snakker med Lokalhistorisk arkiv m.h.t. materiale, der beskriver områdets tidligere anvendelse.
Pkt. 8. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Kommunen er ved at undersøge mulighederne for finansiering af cykelstier bl.a. ml. Voel og Sorring. Lille
Amerika står nederst på listen.
Pkt. 9. PR – deadline til Stafetten d. 6. maj.
Vagn/Peter fremsender lille artikel omkring Teglværksgrunden. Ejvind har fremsendt referat fra
Borgermødet.
Pkt. 10. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige punkter samt møde med grupperne i Udviklingsplanen Gjern – Fremtidens Lokalsamfund.
Pkt. 11. Eventuelt.
Intet.
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