Ejvind Kjøge Svejstrup, Peter Sehested, Jørgen Krogh, Susi Lyngholm, Gerda Holm, Ole Dahl og
Vagn Brostrup. Afbud fra Jørgen Krogh og Gerda Holm

Referat fra møde i Gjern Lokalråd
mandag den 18. april 2016
Dagsorden:
Mødet startede med deltagelse af Helga Sandorf.
Hun kom med et indlæg omkring kommuneplan 2017- 2028. Det er vigtigt at lokalrådet og
lokalområdet kommer med input til kommuneplanen, specielt vedrørende rammevilkår for
erhvervs- og byudvikling.
Det gør byudvikling lettere gennemførlig, hvis kommende tanker og ideer er/bliver en del af
kommuneplanen.
Strøtanke - forskønnelse af ”parkeringsplads ved stationen” til evt. nyt grønt område.
Endvidere blev vi gjort opmærksom på at kommunen har en del priser der uddeles hvert år.
Prøv at indstille borgere/foreninger.
Tidspunkter for indstillinger kan ses på kommunens hjemmeside og i Ekstraposten
1.

Godkendelse af referat fra års- og borgermødet den 16. marts 2016
Referatet godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

www.gjern.dk
Hjemmesiden er nu på nettet. Thomas Roswall har lavet siden (pris knap 8000. kr)
Der skal justeres enkelte småting.
Ole kontakter borgerforeningen for at få dem med på siden. Susi tager kontakt til
Automobilmuseet for at få det med.
Der undersøges om, hvordan Stafetten kan blive digital med et link fra evt. borgerforeningens
hjemmeside. (Ole)

4.

Borgermødet den 16. marts 2016, evaluering
Tilfredshed med orientering fra lokalrådets arbejde og fremlæggelse af regnskab, og
præsentation af projektet omkring teglværksgrunden.
Vores byansvarlige fremlagde oplæg til revision af kommuneplan. Vagn tager kontakt til
nærdemokratiudvalg for muligheden for at få ny byansvarlig.
Stor tilfredshed med Sten Andersens orientering om GAU.
Skolens turbulente periode med sluttelig fratrædelse af skolens leder var et tilløbsstykke.
Orientering fra skoledirektøren og formanden for forældrebestyrelsen gav anledning til livlig
debat - frustrationer kom ud. (Efterfølgende er der ansat midlertidig skoleleder) Stort
fremmøde ca. 100 deltagere. Mødet var flyttet til skolens gymnastiksal.

5.

Gjern Almennyttige Udviklingsselskab ApS
Der arbejdes med udvikling af helhedsplan for byen. Med hjælp af ekstern rådgivning.
Der har været arbejdet med hotelplaner. Der er ny mægler på Hotellet ( Nybolig ) hoteller er
nedvurderet igen, til nu 2 mill.
Der arbejdes med forskønnelse af byrummet.
Evt elektroniske informationstavler.
(GAU kommer med et indlæg til kommende nr. af stafetten)
6.

Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet, Jørgen sendt referat på mail 16. april.
Jørgen har deltaget i møde omkring vandindvindingsområder, og hvilke konsekvenser det kan
få for udvikling af Gjern by, vandindvindingsområdet ligger øst for byen så umiddelbart får
det ikke de store konsekvenser.
Gjern Vandværk afholder generalforsamling 25 april . Peter deltager for at høre om
bestyrelsen i vandværket ser nogle problemer fremadrettet.

7.

Korte meddelelser siden sidst
Torsdag 21 april afholdes møde med Kristian Nielsen fra kommunen. Jørgen, Vagn, Susi fra
lokalrådet samt Søren Pedersen fra MTB deltager. Planen skal gøres færdig. Projektet skal
gerne afsluttes i år. Vigtigt - Konklusion med skitse sendes til Ole efter mødet, så projektet
kan indarbejdes i GAU`s udviklingsplan.
Kommunen har opstillet bordbænkesæt ved åen.
Jørgen & Vagn har fået fat i materialer til erstatning af ”den stjålne bænk ”.
Ejvind har deltaget i brugermøde i GKIC. Centret kører godt. Der mistes en leje indtægt fra
Søhøjlandets Kirke, men der er kommet godt gang i motionscentret. Der arbejdes med
yderligere udsmykning.

8.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg
Intet nyt der vedrører Gjern.
Efter omrokering i lokalrådet er der lidt tvivl om hvem der har hvilke udvalg. Punktet tages på
dagsorden til næste møde.

9.

PR
Ejvind & Vagn laver indlæg til Stafetten med fokus på hjemmesiden. (deadline 9 maj .

10. Dagsordenpunkter til næste møde den xx. maj 2016
Sædvanlige +
Fordeling af politiske udvalg.
Nyt om teglværksgrunden.
Kommuneplan (Vi skal hver især sætte os ind i oplægget/eksisterende plan inden mødet).
11. Eventuelt.
Intet
Referent Peter

