Referat af Møde

nr.24 i Landsbysamvirket

Torsdag den 19.marts 2009 kl.19-21 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov,
Egil Jørgensen og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.23. Godkendt
2. Præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen. Alle præsenterede sig.
3. Konstituering af bestyrelsen. Næstformand: Anja, Kasserer: Arne og sekretær: Hans.
4. Gennemgang af arbejdsopgaver. Prisudvalg: Jørgen og Egil. Det Grønne Råd: Orla. Anja suppl.
Orla vil sende en e-mail med referatet fra det seneste møde i Det Grønne Råd til hele bestyrelsen.
Pressemedd.: Besluttes på næste møde sammen med en drøftelse af hjemmesiden. Orientering om
sager behandlet i kommunens forskellige udvalg. Jørgen, Arne og Hans tjekker Byråd og Økonomi,
Anja og Egil tjekker Forsyning og Miljø, Orla og Jesper tjekker Familie samt Kultur og Borger.
Findes der noget af interesse sendes der mail til alle i bestyrelsen. Undersøgelsen foretages på
www.skanderborg.dk under Politik og Dagsorden. Emnet skal med som et fast punkt på de fremtidige bestyrelsesmøder.
5. Budget og økonomi. Arne redegjorde for økonomien siden generalforsamlingen samt for budgettet
for 2009. Problemet med Landlegat er endnu ikke løst. Helle orienterede om aftaler med kommunen.
6. Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje. Helle uddelte et eksemplar af ”Kriterier for Landdistriktspulje”, som lige havde været til behandling i Økonomiudvalget. Der var ændret i punktet
”Administration”. Kommunen ønskede, at det var Landsbysamvirket, der vurderede ansøgningerne.
Denne fremgangsmåde blev anvendt ved de andre samvirker i kommunen. Ansøgningsskemaerne vil
om få dage kunne hentes på kommunens hjemmeside.
7. Evaluering af forbrug af de 100.000 kr. Helle omdelte et skema til evaluering af tilskuddet fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Hun kunne selv udfylde de fleste punkter,
men ønskede indspil til pkt. 6 og 7. Her blev det fremhævet, at problemer vedr. ambitionsniveau og
økonomi ved hjemmesiden bør nævnes, samt at møderne i Borgernes Hus havde været vellykkede.
Desuden bør det nævnes, at møderne om udarbejdelse af Landsbyscenarier i de 5 udvalgte områder
havde virket alt for pressede. Der blev senere givet mere tid, men mange havde været frustrerede.
Det bør også nævnes, at der vil der blive fulgt op på arbejdet med Landsbyscenarier.
8. Eventuelt. Helle omdelte et brev fra ”Landsforeningen Landsbyerne i Danmark” til kommunen.
Heri blev det foreslået, at udnævnelsen af ”Årets Landsby”, der nu er blevet kåret i 15 år, i 2009 blev
ændret, så der i kommunerne blev udnævnt en ”Kommunens Landsby”. Denne ville så efterfølgende
deltage i konkurrencen om at blive ”Årets Landsby 2009”. Umiddelbart var man i kommunen positiv
for idéen, og bestyrelsen kunne også tilslutte sig den. Helle orienterer kommunen.
Næste møder: Onsdag d.15.april kl.1930, hvor bl.a. hjemmeside og pressekontakt skal drøftes.
Onsdag d.13.maj kl.1930, hvor ansøgninger om tilskud skal vurderes og udvælges.
Torsdag d.4.juni kl.1930. Alm. bestyrelsesmøde.
Ref.: Hans Gravsholt

