Tilstede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Vagn Brostrup Jensen, Peter Sehested, Jens Poulsen ( under
besigtigelse af Teglværksgrunden ), Ejvind K. Svejstrup. Fraværende: Mogens Heller.

Referat af Lokalrådsmøde afholdt d. ¾ ‐ 13 i GKIC.
Lokalrådet foretog indledningsvis besigtigelse af Teglværksgrunden m.h.t. stiforløb, og hvad der skal laves
af praktisk arbejde. Der er foretaget opmærkning af træer, der kan fældes – Vagn er i gang med
motorsaven.Vagn kontakter Leif Pedersen vedr. stabilgrus og dug til sikring af et par vådområder.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Pkt. 3. Korte meddelelser siden sidst. Intet nyt.
Pkt. 4. Udviklingsplanen, Gjern – Fremtidens lokalsamfund.
Gjernlokaltv skal med i projektmappen – oplæg fremsendes til Distrikternes hus (Erling).
Vagn vil forsøge at lave ens opsætning for de enkelte grupper – fremsendes til de enkelte grupper til
godkendelse.
Tidsplan – projektoplæg ( mappe/beskrivelse ) godkendes på maj mødet. Møde med grupperne i/på juni
mødet.
Pkt. 5. Evaluering af Borgermødet d. 20 marts 2013 kl. 1900 i GKIC. God opbakning (for lidt småkager).
Pkt. 6. Afsendte høringssvar.

Til efterretning.

Pkt. 7. Brugermøde i GKIC. Ejvind delta’r.
Pkt. 8. Høring vedrørende Ældre og sundhedsudvalgets om‐ og udbygningsplan – høringsfrist 1. maj 2013.
Aflastningsboliger for alm. Borgere – 1 – 2 pladser i Gjern (Karolinelundscentret)
Ældreboliger i Silkeborg kommune – 7 ældreboliger på Skovvejen i Gjern – moderniseres/gøres
tidssvarende.
Erling fremsender høringssvar.
Pkt. 9. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Torsdag d. 18/4 møde for Lokalråd – introduktion af ny samarbejdsaftale ml. kommune og lokalråd.
Årsmøde LAG i Vrads mandag d. 8/4 kl. 1900 – Erling + muligvis Mogens Heller.
Pkt. 10. PR – Borgermødet. Ejvind fremsender referat fra Borgermødet.
Pkt. 11. Dagsorden punkter til næste møde. Sædvanlige pkt.er + Teglværksgrunden, projektmappe
Fremtidens ………
Pkt. 12. Eventuelt. Intet .
Ref. Ejvind K. Svejstrup

