Referat fra møde i Gjern Lokalråd
den 29. september 2014 kl. 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Tilstede: Vagn Brostrup Jensen, Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Susi Lyngholm.
Afbud fra: Jens H. Poulsen, Gerda Holm og Ole Dahl.
Indbudte: Helga Jacobsen, Silkeborg Byråd.

1. Godkendelse af referater fra de sidste 2 møder
Referatet fra den 30. juni retter Vagn lidt til, inden det lægges på nettet.
Referatet fra den 25. august var der enkelte kommentarer til, som Vagn ligeledes retter til.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Børnehavegrunden – konklusion og reaktion
Helga Jacobsen, Silkeborg Byråd var til stede under dette punkt.
Hun informerede om kvoter på ca. 50 stk. almennyttige boliger. Disse er dyre for kommunen. Alligevel har
kommunen øget antallet til 70 stk./år i de næste to år, men det er en dyr måde at bygge på for
kommunen.
Boligforeningerne har ikke prioriteret Børnehavegrunden til byggeri.
En privat investor kan evt. bygge på grunden, så længe den ikke er byggemodnet, oplyser kommunen. Skal
vi evt. bede kommunen om at holde tilbage med at godkende byggemodningen?
Der kunne evt. bygges et bofællesskab for ældre (olle-kolle), eller laves en andelsboligforening.
Helga Jacobsen foreslår at finde et sted/en grund, hvor der er plads til 12 boliger i Gjern, så bliver det mere
attraktivt for Boligselskaberne.
Kommunen skal stille garanti for boligforeninger. Hver kvote koster kommunen ca. 200.000 kr. plus garanti
af lånene. Men der er manglende opbakning fra boligforeningerne oplyste Helga.
Vagn spørger direktør for boligforeningen, da det slet ikke er den opfattelse Vagn har fået fra denne side.
Har de opprioriteret børnehavegrunde i Gjern?
Helga gjorde opmærksom på ”Frivillige-prisen”, hvor vi kan være med til at indstille en person.
Helga vil gå videre med planerne om at omdanne Genbrugspladsen på Lille Amerikavej til
Landbrugsmuseum.
Hun oplyste endvidere at byggegrunde i Gjern er eftertragtede. Den nye udstykning på Tingbakken er
under byggemodning.
Helga vil endvidere gerne deltage i Lokalrådets møder, hvis hun kan bidrage med noget.
Vagn sender mail til Helga vedr. trekanten ud for bageren. Her føler Lokalrådet, at vi er sat uden for
indflydelse, men bare er blevet informeret om kommunens planer med ”udsmykningen” af trekanten.

Gjern Lokalråd ytrede ønske om at få genindført ”huskelister” for lokalrådene. Det var en prioriteret liste
som kommunalforvaltningerne skulle se, hvor lokalrådene havde prioriteret ønsker. Genindførelsen af
disse huskelister skal ske igennem Nærdemokratiudvalget, ved at få alle lokalrådene med på ideen om at
genindføre de såkaldte huskelister.
4. Gjern Å-systemet – vandløbsrestaurering
Kommunen og fiskeriforeningen laver stryg for EU-midler. Tidshorisonten og beliggenheden er ikke kendt.
5. Korte meddelelser siden sidst
Vagn retter henvendelse til Gitte Merstrand, Silkeborg Kommune, vedr. maling af cykler/hvid maling på
kørebanen ud for Herredsvej og Videhøjvej samt skiltning med dobbeltrettet cykelsti og gangsti de
sammen steder.
Vagn spørger samtidigt om tidsplanen for 2 minus 1 vej på Lille Amerika samt opprioritering af cykelsti fra
Herredsvej til skolen ad Søndergade. Hvordan får vi det i proces?
6. Nyt fra de forskellige kommunale udvalg
Intet nyt.
7. PR – indlæg til Stafetten
PR indlæg til Stafetten. På dagsorden til næste møde, da deadline først er i november.
8. Dagsordenpunkter til næste møde
Gjern Å
Børnehavegrunden
Cykelsti
9. Eventuelt
Boliger på Amerikavej. Skilt oppe – undersøge hvad der er af planer for grundene.
Referent: Susi Lyngholm

