
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr.21 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 20.nov.2008 kl.1730 – 20 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade . 

Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Pedersen, Orla Jegstrup, Karina Præstegård, Anja 
Veldt og Hans Gravsholt(som kun deltog i de første 5 punkter). 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.20: Godkendt 
2. Meddelelser incl. mødedato i dec. + jan. og lederprisudvalg: Bestyrelsesmøde 17.dec. og 15.jan. 

Karina og Jørgen genvalgtes til bedømmelseskomitéen til de 3 priser i Skanderborg Kommune.    
Helle udleverede 3 artikler fra ”Nyhedsmagasinet Danske Kommuner”. 

3. Udviklingstemaer. Følgende bliver repræsenteret i de 4 temaer (Arne placeres senere) 
Fællesfaciliteter – landsbyernes sociale rum: Karina og Anja 
Erhverv og turisme – landsbyerne i offensiven: Jørgen 
Kulturmiljø og landskaber – bevaring og tilgængelighed: Hans og Orla 
Boligudbud og beboersammensætning – landsbyernes profil: Helle 

Om mødet d.30.okt. fortalte Helle, at der ved tilmeldingsfristens udløb d.27.okt. kun var tilmeldt 13, 
men dagen efter var der ca.30, og senere kom der flere. Der var over 50 til mødet, og en del var ikke 
tilmeldt. Der var tilfredshed med mødet d. 30.okt. og med, at borgmesteren var med og kom med bi-
drag. Desværre har Inger Espersen ikke haft tid til at udarbejde referat, men har lovet et i næste uge. 

4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling: 19.febr. Jørgen bestiller Borgernes Hus, Veng. 
5. Beskrivelse af Landsbysamvirket: Helle havde skrevet følgende: Der er behov for, at få lavet en 

beskrivelse af Landsbysamvirket: Hvem er vi? / hvorfor er vi her? / hvad arbejder vi med? / hvor deltager vi 
(hvilke udvalg m.m. er vi repræsenteret i) osv. – Jeg synes, vi har behov for at få dette synliggjort for alle og 
ikke ”bare” dem, der deltager i møderne. I har alle tidligere fået udleveret pjecen ”Kørekort til landdistrikterne” 
og så må I gerne inden – hvis I har mulighed for det – logge på www.fynsland.info. Deres kommune har for 
øvrigt også oprettet en pulje på 250.000,- kr. (vi skal ikke drøfte de 250.000,- kr. med Plan & Erhverv – de er 
ikke lige klar til det endnu). Det er jo også noget af det, som vi har søgt midler til. 
Der var enighed om, at det var en god idé at få udarbejdet en beskrivelse af Landsbysamvirket. 
Helle og Anja laver udkast og beder Henrik Bojsen om at bearbejde det inden næste møde, hvor 
bestyrelsen drøfter det. Det kan derefter sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsam-
lingen, hvor det skal drøftes. Især formålet med repræsentantskabet trænger til at blive drøftet.  
Egon Kjær Sørensen, der er i bestyrelsen for ”Frie Bønder” og ”Landdistrikternes Fællesråd”,  
mener, at Landsbysamvirket bør med i LAG (på dispensation). Det kan bidrage til positiv erfarings-
udveksling. Der er ingen mulighed for landdistriktsstøtte. Skanderborg Kommune er bykommune. 
Det blev foreslået at få udarbejdet visitkort til formanden. Dette kunne evt. suppleres med et tilsva-
rende kort uden navn. Dette kunne så anvendes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der kunne skri-
ve deres navn øverst. Kortene vil kunne anvendes, når vi var ude på vegne af Landsbysamvirket.  
Bente Hornbæk tager kontakt til www.fynsland.info for evt. at få nye ideer til lokal samfundspolitik. 
Fynsland har 21 lokalråd, og vi kunne evt. arbejde videre med idéer derfra. Bente tager kontakt til 
Helle og Jesper med henblik på at finde frem til nogle kriterier for ansøgninger til landsbypuljen.  
De vil herefter tage nogle idéer med, som vi kan diskutere til næste møde den 17.december. 

6. Ny ansøgning til Velfærdsministeriet:  
Kommunen har igen i år søgt velfærdsministeriets landdistriktspulje om tilskud på 125.000 kr. til 
landdistriktsudvikling, kulturmiljø, aktiv bosætning og erhvervsudvikling. 

7. Hjemmesiden: 
Landsbysamvirkets hjemmeside er i øjeblikket ved at få opdateret landsbyerne og vil hele tiden 
blive udviklet. Vi vil forsøge at informere om de sidste nyheder, som kommunen og landsbysam-
virket arbejder med, så man altid kan hente relevante oplysninger herfra. Endnu er det kun Orla,   
der kan rette og tilføje oplysninger på hjemmesiden. 

8. Økonomi:     
Der har været kontakt til Nordea vedr. overdragelse af fuldmagt til kassereren, men da han ikke var 
med på mødet, blev underskrifter m.m. udskudt til næste møde. Kassereren udarbejder regnskab til 
fremlæggelse på mødet den 15.jan.2009. 

9. Eventuelt: Jørgen oplyste, at Skanderborg Kommune har købt Borgernes Hus, Veng.   
Ref.: Orla Jegstrup og Hans Gravsholt 

http://www.fynsland.info/
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