Landsbysamvirket

- i Skanderborg Kommune

Referat af

Møde nr. 20 i Landsbysamvirket

Torsdag d.2.okt.2008, kl.19–21. Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 44
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup, Karina Præstegaard,
Arne Nørskov, Anja Veldt, Jesper Simonsen og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat framøde nr.19. Godkendt
2. Meddelelser og budget. Helle og Anja har sagt ja til at hjælpe med afvikling af Borgermødet
den 7.okt. om kommunens nye Kultur-, fritids- og idrætspolitik. På kommunens budget er det
foreslået, at der afsættes en ny pulje på 250.000 kr. til udvikling i landsbyer og landdistrikter.
Puljen skal administreres i samarbejde med Landsbysamvirket. Jesper orienterede om ”Kulturaftalen”, som er et samarbejde mellem Nord- og Syddjurs, Samsø, Faurskov, Odder og Skanderborg kommuner. På Djursland har det bl.a. drejet sig om at få påvirket lokale aktører og få erfaringsudvekslinger mellem fx forsamlingshusene. Der er i Skanderborg Kommune foretaget en
regulering af tilskud til forsamlingshusene, så nogle får mere og andre mindre støtte.
3. Rundbordssamtaler:
a. Opfølgning på møderne, evaluering. Man var enige om, at møderne var vellykkede og havde bevirket, at Landsbysamvirket nu er blevet mere kendt i landsbyerne. Der havde været en
god stemning, og der var kommet mange positive bemærkninger. Der var helt klart nogle fælles temaer omkring byudvikling, trafikforhold og adgang til naturen m.v. Der var dog stadig
mange, der var skeptiske over for, om der ville komme noget ud af arbejdet.
b. Processen – hvordan er det gået i landsbyerne? Møderne har bevirket, at der i mange landsbyer nu er kommet gang i drøftelser om ønsker til fremtiden. Det har også vist sig, at nogle
landsbynavne nok ikke skal vises (fx Fremad og Skovby). Der er stor spredning på, hvor aktive de enkelte landsbyer er og stor forskel i deres ønsker. Fx savner Glarbo primært byskilte,
og andre har ønsker om legepladser, cykelstier og konkrete ønsker til fremtidig byudvikling.
Ulstrup og Brørup er ikke med som landsbyer, men vil gerne have deres ønsker med. Desuden
er der ønsker om bemærkninger vedr. ”det åbne land” og udnyttelse af driftsbygninger.
c. Hvad skal der ske nu? Fristen til indlæg på Idéoffensiven (webdebatten) er forlænget til tirsdag den 7.okt. Så lukkes der for bidrag, men siden lukkes ikke ned (kan stadig læses). Der er
samtidig deadline for indsendelse af de opdaterede udviklingskataloger til kommunen (her kan
også tilføjes tegninger og andre dokumenter). Samme dag er der også styregruppemøde i projektet. Her skal udviklingskatalogerne ”samles op”, og der skal vælges generelle temaer til
temakonferencen den 30.okt. Orla vil på hjemmeside orientere om den nye tidsfrist samt om,
hvad der sker fremover, og Helle Bay eller Susanne Skaarup vil sørge for, at der udsendes
mail til tovholderne med tilsvarende informationer.
d. Pressedækning. Der var tilfredshed med pressedækningen af især de første møder bl.a. i
Århus Stiftstidende d.18.aug. Der kan skrives nogle gode ”historier” om oplevelser i Vitved
og ”ønskerne” i Søballe samt måske om opfølgning/ændringer i gamle planer og rapporter fra
fx Sjelle, hvor nogle ønsker til bebyggelse er blevet ændret. Det blev besluttet at komme med
en opfordring til alle om at indsende bidrag til planprocessen – også det åbne land og mindre
bysamfund.
4. Hjemmesiden. Orla er snart færdig med at få registreret landsbyerne. Han vil sørge for, at oplysningerne om de afholde møder flyttes til arkivet og erstattes med oplysninger om tidsfristforlængelse, temadebat m.m. Omtalen af de 250.000 kr. skal ikke på endnu.
5. Økonomi. Ingen transaktioner siden sidst. Kassereren har endnu ikke fået fuldmagt til bankkonti m.m., men får det senest i forbindelse med, at Orla fremsender regning, når landsbyerne er
med på hjemmesiden. Se referat nr. 15 den 13.marts og nr.16 den 3.april, hvor det er omtalt.
6. Eventuelt. Næste møde blev ikke fastlagt. Helle og Jesper vil sammen komme med forslag på
nogle datoer, som alle bør melde tilbage på.
Ref. Hans Gravsholt

