Referat af lokalrådsmøde i Gjern
onsdag den 30. januar 2013
Afbud;

Ejvind Kjøge Svejstrup

Fællesmøde med arbejdsgrupperne
Dagsorden for fællesmødet er
• status fra arbejdsgrupperne
Gruppe 1. Skolen skal bestå og gøres til omdrejningspunkt for alle.
Der er pt. 3 personer i gruppen, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Der arbejdes på at lave et
indlæg til Stafetten. Indlægget skrives af elever, eller forældre. Gruppen er meget interesseret i at
modtage gode ideer fra andre. Ligeledes er man interesseret i at få flere medlemmer i gruppen.
Gruppe 3. Markedsføring af Gjern.
Der arbejdes i øjeblikket på at få et samarbejde med borgerforeningen, plus andre foreninger,
således at forskellige initiativer koordineres.
Der er pt. 3 medlemmer i gruppen, men man vil gerne være flere. Carsten Møller er nyt medlem. Der
arbejdes på at danne en paraplyorganisation over alle foreninger i byen således samarbejde – som
tidligere nævnt – koordineres.
Gruppen ønsker at kunne få/søge penge fra kommunen til opgaveløsninger. Der tages kontakt til
Nærdemokratiudvalget desangående.
Gruppens foreløbige arbejde er sammenskrevet, og videresendt i systemet.
Som af slutning på gruppens indlæg, blev der givet en orientering om, at en lille gruppe mennesker
arbejder med ideer til hvilke aktiviteter købmandsbutikken kan bruges til når købmanden flytter op i
det gamle rådhus.
Gruppen får taletid på Borgermødet.
Gruppe 4. Byudvikling.
Der er pt. 4 personer i gruppen. Gruppen har kontakt til andre der gerne vil arbejde med projektet.
Gruppen holdet et par brainstorms om projektet.
Gruppe. 5. Ældreboliger.
Gruppen har holdt møde med Silkeborg Boligselskab om evt. bebyggelse på den gamle
børnehavegrund. Boligselskabet er meget positiv ang. projektet.
Gruppen er nået rigtig langt med deres projekt.
•

masterplanen for Gjern og omegn
Trykkeriet af planen går lidt langsom, idet trykkeriet har meget travlt.

•

trykning af planen for Gjern og omegn
Trykning af planen koste som bekendt penge, penge som lokalrådet skal skaffe. Erling kontakter
sparekassen om en donation. Er der andre ideer er de meget velkomne.

•

borgermødet den 20. marts
Hovedtemaet bliver den nye/reviderede kommuneplan.
De arbejdsgrupper der ønsker det, får taletid på borgermødet.

Selve lokalrådsmødet vil blive afholdt efter mødet med arbejdsgrupperne
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste mødet
Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Også godkendt.

3.

Korte meddelelser siden sidst.
Nil.

4.

Udviklingsplanen, Gjern - Fremtiden lokalsamfund
Erling har rykket for færdiggørelse af vores plan.
Mogens undersøger pris for trykning ved Burre Reklame i Silkeborg. Pris på 100 stk. i A4
størrelse og med farver.

5.

Høringssvar afgivet for
lokalplan for Tingbakken 3 v/Erling
Høringssvar er fremsendt.
nye køreplaner v/Jens
Jens har fremsendt bemærkninger til ændringer af køreplaner. Bemærkningerne er sendt
til Midt Trafik i Højbjerg, og Silkeborg kommune.

6.

Dagsorden til Borgermødet den 20. marts 2013 kl. 19.00 i GKIC
Hovedtemaet bliver den nye/reviderede kommuneplan. Dagsorden som ved tidligere
borger ‐ /årsmøder. Dertil kommer indlæg fra de arbejdsgrupper der ønsker det.
Tidsramme for mødet er planlagt til ca. 45 min, hvorefter vores byansvarlige vil redegøre
for kommuneplanen, og svare på spørgsmål for forsamlingen.
Lokalrådet er vært ved en kop kaffe med kage.

7.

Ideoplæg fra Gunnar Hede (vedhæftet)
Oplæget blev debatteret. Lokalrådet finder det rigtig godt, og støtter op om det. Hvilket
udmønter sig i, at Erling laver en følgeskrivelse til oplæget som vi så ‐ efter accept af
Gunnar Hede – fremsender til kommunen.

8.

Brugermøde i GKIC
valg af lokalrådets repræsentant til brugermødet
Blev ikke endelig afklaret, valget står mellem Ejvind og Jørgen. Det besluttes på næste
møde.

9.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Ingen nyheder der berører vores område.

10.

PR
Emner til stafetten, og hvem skriver
Der er deadline på mandag.

11.

Dagsordenpunkter til næste møde
Vores udviklingsplan.
Hvem deltager i GKIC’s brugermøde.
Borgermødet.

12.

Eventuelt.
Mogens har talt med Gjerns Bomester, Ole Dahl. Ole er noget frustreret over at han, hver
gang han forsøger at uploade sin profil på kommunens hjemmeside bliver smidt af.
Lokalrådet finder det meget uheldigt, og Erling tager kontakt til kommunen om
problematikken.
På mødet i april måned indledes med en besigtigelse af Teglværksgrunden.
Ref. Mogens

