
Lokalrådet for Gjerlev By og Omegn 
 

Lokalrådsmøde torsdag den 26.09.19 

Deltagere: Gitte Schou, Erik Rose Andersen, Margrethe Winther, Jørgen Hansen, Else Mikkelsen, Bodil 

Hansen, Jytte Rasmussen, Glen Sinclair, Morten Mannik og Charlotte Juhl (ref.) 

 

Glen, Jørgen og Erik har afholdt dialogmøde med kommunen omkring områdefornyelse og udviklingsplan. 

Gjerlev er udpeget til områdefornyelse og der går nu en proces i gang, ledet af kommunen, hvor der skal 

være borgerinddragelse. Borgermøde fremrykkes derfor til den 7. oktober og der er efterfølgende indkaldt 

til en række møder. 

x. oktober: Afholdes inden d. 24. oktober. Arbejdsgrupperne mødes og arbejder videre. 

24. oktober: Arbejdsgruppemøde i Aktivitetshuset kl. 19.00 - 21.00 Arbejdsgruppemøde med opsamling. 

Kommunen deltager som facilitator 

19. november: Borgemøde i aktivitetshuset kl. 19.00 - 21.00. Kickstart på områdefornyelse samt 

præsentation af 1. udkast af den reviderede udviklingsplan. Kommunen er facilitator. 

 

Borgermøde er annonceret på Facebook. Desuden opslag ved Brugsen, Forsamlingshuset, Aktivitetshuset, 

Kirkecenteret og Børnehaven. 

Inden Borgermødet afholdes generalforsamling i Lokalrådet: 

Glen byder velkommen, dirigent vælges. Glen spørger Ebbe Aggerholm. 

Kort beretning fra Glen og fremlæggelse af regnskab ved Jørgen. 

På valg er Glen. Der skal vælges ét medlem i ulige år, to i lige år. Glen ønsker ikke at genopstille, men vil 

stadig gerne sidde i Lokalrådet som repræsentant for spejderne. 

Der skal vælges en suppleant: Overvej om man kender en der vil opstille. 

Der skal vælges to revisorer og en revisorsuppleant.  

Efterfølgende afholdes borgermøde, hvor repræsentanter fra kommunen varetager procesen: 

Lokalrådet sørger for det praktiske. 

Madlavning og borddækning sørger Margrethe, Jytte, Bodil m.fl. for. 

Banken sponsorerer servietter, kaffekopper og vandglas.  

Drikkevarer: øl og vand hentes i Brugsen Glen sørger for det. 

Kage: Charlotte og Gitte koordinerer bagning af kager. 

Glen medbringer kuglepenne/ post it. 

Amtsavisen kontaktes af Glen. 

Gjerlev Enslev sparekasses fond har besluttet at donere 25.000 til en forening eller projekt i Gjerlev. På 

Borgermødet udtrækkes en vinder der får lov til at bestemme hvad de 25.000 skal gå til. Flyer om dette, 

samt dagsorden for mødet husstandsomdeles en af de kommende dage. 

 

Næste møde i Lokalrådet: Den 29. oktober kl. 19.00: Konstituerende lokalrådsmøde 

 


