Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Jens Poulsen, Susi Lyngholm, Ole Dahl, Gerda Holm, Ejvind K.
Svejstrup.
Afbud: Peter Sehested.

Referat fra Lokalrådsmøde d. 25. aug. 2014 kl. 1900 i GKIC.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet forelå ikke – udskudt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Pkt. 3. Gennemgang af svar til Mette Vissing (videresendt mail).
Cykelsti opmærkning – Vagn skriver til den ny byansvarlige, at vi ønsker en hvid
cykelmarkering af sykelsti-forløb forbi Videhøjvej og Herredsvejen, når vi ikke kan få en blå
cykelstimarkering.
Ønske om færdiggørelse af cykelsti langs Søndergade østside fra Herredsvejen og hen til
pizzeriaet til skolen. Vagn forsøger at fremme sagen ved i korrespondance ”at slå på”,
sundhed, sikkerhed og herunder flytning af bymidten til det gl. rådhus, hvor Købmanden snart
åbner, og med den øgede trafik der herefter vil blive på stedet.
Beplantning ved bageren – kommunen kontaktes med ønske om, at vores forslag om 3 træer
på stedet bliver løsningen (der skal plantes et træ på størrelse med de 2, der står der nu).
Pkt. 4. Børnehavegrunden – svar eller mangel på samme fra kommunen/borgmesteren.
Den nuværende andelsboligforening er ikke interesseret i at gå ind i det nye projekt.
Vi bliver nødt til at gå den politiske vej med påvirkning/kontakt (brev) til Økonomiudvalget,
Helga Jacobsen, Ivan Greve, Mads Frandsen samt (LA Grauballe), hvor det skal anføres, at vi
blot ønsker 6 – 8 kvoter til almen boliger. Ejvind skriver læsebrev til MJA (dette blev senere
ændret til at Vagn (Svend Møller) skrev til de pågældende i byrådet).
Pkt. 5. Søhøjlandets Landbrugsmuseum – skal vi invitere til et ”Museumsmøde”?
Enighed om at vi ikke kan gøre yderligere på nuværende tidspunkt. Vagn sender svar til Helge
Kromann.
Pkt. 6. Korte meddelelser siden sidst.
Trampesti – Højholtstien og forbindelse op til Amerikavej. Teglværksgården er sat til salg.
Ejvind har haft kontakt med Gitte Ibsen. De vil nævne det over for evt. nye ejer. Vi får besked,
når gården er solgt.
Pkt. 7. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Kulturudvalget – intet vedr. Gjern, men der er penge at søge til kultur.
Teknik og miljø – regnvandsbassinet på Hornvej er flyttet over på den anden side (vestlig side)
af Hornvej. Der er givet tilladelse til udstykning af ekstra grunde ved Hornvej 18.
Vandforbedringsprojekt ved Nørrebækken (midterste del hvor Søren Peter Sørensen og Herluf
Rahr er lodsejere) her er der indgået aftale om fritlægning af bækken (er rørlagt).

Genbrugspladsen – den nye placering ved Voel, er på kommunalrådsmøde d.d. til
godkendelse. Derefter skal det sendes i offentlig høring.
Ældre og handicapområdet – der er ikke afsat ekstra midler (tværtimod skal der spares).
Pkt. 8. PR – indlæg til Stafetten.
Intet. Jens har indsendt tidligere.
Pkt. 9. Dagsordenpunkter til næste møde.
Sædvanlige samt vejbelægning i bymidten, rundvisning af nytilflyttere, kontakt til Midttrafik
ang. stop ved kirken (når busserne tager passagerer op).
Pkt. 10. Eventuelt.
Teglværksgrunden, flere ønsker?
Ref. Ejvind K. Svejstrup

