Referat fra Lokalrådsmøde, mandag 26 jan 2015
i Gjern Kultur- og idrætscenter
afbud fra Susi Lyngholm
pkt. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
pkt. 2 - godkendelse af dagsorden

Godkendt

pkt. 3 - Regnskab, status
Regnskab for 2014 viser et underskud på 582,18 kr. hvilket hovedsagelig skyldes, at annonce omk. på 2800
kr. ca. 1000 kr. over normalt. Formuen er nu 520 kr. Kommunen bidrager fortsat med 6000 kr. til hvert
lokalråd i kommunen. Budget for 2015; omk. på 5150 kr.; resultat 850 kr.
pkt. - 4 Borgermødet 18 marts dagsorden annonce mm.
Borgermødet flyttes fra onsdag 18 marts til mandag 30 marts pga. forventning om at der er svar på
ansøgning til by & boligministeriet om tilskud til etablering af Udviklingsselskab for Gjern.
Dagsorden ”I følge vedtægterne”: 1. Beretning, 2. Regnskab, 3. Behandling af indkomne forslag, 4. Valg af
revisorer og revisorsuppleanter, 5. Hjemmeside Gjern.dk (evt. ved Thomas Roswall), 6. Teglværksgrund
(evt. ved Kristian Nielsen Silkeborg Kommune), 7. Gjern’s byudvikling og 8. Eventuelt.
Ejvind kontakter Sparekassen for sponsorering af kaffe til mødet.
pkt. - 5 Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
Formålet med udviklingsselskabet er at få ideer til at skabe liv i bymidten. Udviklingsselskabet vil være et
punkt på dagsorden på næste møde hvor der skal skabes input til borgermødet i marts.
pkt. 6 - Domænet www.gjern.dk status, indhold og layout
Thomas Roswall arbejder på sagen i samarbejde med Ole. Oplæg skal være klar til borgermødet.
Pkt. 7 - Teglværksgrunden
Teglværksgrunden er på kommunens budget i 2015. Vagn og Susi tager initiativ til at indkalde interesserede
til en arbejdsgruppe. Heriblandt Gjern Natur. Der er forslag om en fitnessbane, men det er nu, andre ideer
skal frem.
pkt. - 8 Bycentre
Udsat, punktet sættes på dagsordenen til efteråret.
pkt. - 9 Korte meddelelser siden sidst
Vagn har haft møde med Åge Ebbesen angående fritlæggelse (vandløbsrestaurering) af bækken fra Knud Sø
ved Falkenkær vest om Højholt med udløb i Gjern å. Restaureringsarbejdet planlagt til efter sommerferien.
pkt. - 10 Nyt fra kommunale udvalg
Kommunen har vedtaget lokalplan for ny genbrugsplads, tidshorisont for flytning et til to år.
pkt. - 11 PR
Gerda og Ole laver indlæg til Stafetten.
pkt. - 12 Dagsordenpunkter til næste møde
Borgermødet 30 marts, herunder annonce i Kjellerup tidende.
pkt. 13 Evt.
Byggemodning til udstykningen af 19 grunde på Tingbakken Etape 3 er godt i gang.
Regnvandsbassin syd for Østergade er under etablering.
Referent Peter Sehested

