
Lokalrådet for Gjerlev By og Omegn 
 

Referat af møde den 19.02.20 

Deltagere: Erik Rose Andersen Jørgen Hansen, Glen Sinclair, Bodil Hansen, Margrete Winther, Jytte 

Rasmussen, Gitte Schou, Else Mikkelsen, Camilla Trampedach Schultz, Bente Nielsen og Charlotte Juhl (ref.) 

 

Mødet afholdes som et kort møde. Herefter Borgermøde med fremlæggelse af plan for områdefornyelse. 

 

1. Siden sidst 

Færdiggørelse af udviklingsplan:  

Der mangler kun billeder, som Charlotte sørger for og sender til Erik. 

Der tages billeder af: Akseltorv, Engen, Aktivitetshus, Brugsen/ banken, Byskilt, Trekanten, 

Forsamlingshuset, Spejderhuset, Kirken 

 

Landdistriktskonference 7. marts Assentoft: 

Vi er blevet kontaktet ift. at deltage med en stand på konferencen. 

Bodil og Jørgen er tilmeldt. Glen spørger Anja F. Andersen om hun vil deltage og stå på standen 

sammen med Jørgen og evt. Erik. 

Erik tager kontakt til Søren Brøndum ift. stand og materiale dertil. 

 

Dagsorden og referater: 

Flere har problemer med at åbne filer. Vi beslutter at de fremover sendes i to filformater. 

Referater kommer på hjemmesiden. Glen sender referater til Mette, der administrerer 

hjemmesiden. 

Charlotte sørger for at medbringe print af dagsorden til møder, til de der måtte ønske det. 

Formen på referaterne drøftes og det understreges at der er tale om beslutningsreferater. 

Kommentarer til referaterne modtages gerne.  

 

Forplejning til møder: 

Det drøftes hvorvidt det er medlemmerne fra lokalrådet, eller andre borgere, der skal bage til 

møder og andre arrangementer, eller der burde købes kage hertil. 

Indtil videre har ingen følt sig overbebyrdede af opgaven, hvilket heller ikke er tanken. Skulle det 

ske, så finder vi en anden løsning. 

 

Velkomst til nye borgere i Gjerlev: 

Gitte har været på besøg hos flere tilflyttere med vores velkomstbrev og en lille gave fra Brugsen og 

Forsamlingshuset. 

Gitte beder alle være opmærksomme på om nye flytter til byen. Giv Gitte besked, så tager hun 

forbi. Dette gælder tilflyttere til Gjerlev (indenfor byskiltet). 

 

2. Indkomne emner: 

Ingen punkter 

 

3. Eventuelt: 

Ingen punkter 


