
Referat af Møde nr.26 i Landsbysamvirket 
Onsdag den 4.juni 2009 kl.1930-22 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 

 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, 
Jesper Simonsen og Hans Gravsholt.  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.25. Godkendt 
 

2. Meddelelser. Næste møde blev fastsat til tirsdag den 25.aug. kl.1930 på rådhuset. Da fristen for 
ansøgninger til kommunens Landsdistriktspulje (2.runde) er den 15.sept., blev det aftalt, at der 
igen afholdes møde den 22.sept. med hovedformålet at vurdere de indkomne ansøgninger. Dette 
møde afholdes hos Anja i Stjær. Tidspunkt aftales ved mødet den 25.aug. Det vil sikkert også 
være nødvendigt at drøfte eventuelle indsigelser til kommuneplanen. De efterfølgende ordinære 
bestyrelsesmøder blev fastsat til den 5.nov. og 10.dec. Begge disse møder kl.1930 på rådhuset. 

 

3. Nyt fra kommunale udvalg. Kommunens 4 forslag til cykelstier blev drøftet. Det er Svejstrup-
vej mellem Svejstrup og Bjedstrup(3 mio.kr.), Præstbrovej mellem Skovby og Herskind(8 mio.kr.), 
Langelinie mellem Sjelle og Herskind(6 mio.kr.) og Ladingvej mellem Herskindskolen og Skiv-
holme(4 mio.kr.). Da mange landsbyer havde trafiksikkerhed i landsbyen som en høj prioritet, bør 
der holdes øje med tiltag, der i Trafiksikkerhedsplanen fremmer dette område.   
Trafikdæmpende foranstaltninger er ikke nævnt i den nye trafikplan. Derfor bør Landsbysam-
virket have dette i tankerne, når vi når til høringsfasen.                                                     
Fredning af området omkring Tåstrup Sø bør også følges, og dette bør også ske med planerne 
for arbejdet ved Kollens Mølle og Jeksen, hvor der er oprettet ”Grønt Partnerskab”. 
Arbejdet i temagrupperne går lidt trægt. Der er en god diskussion i grupperne, men ikke me-
gen ”skriveiver”. Der bør dog afsluttes med en ”Rapport”, der sandsynligvis må skrives af 
Landsbysamvirkets repræsentanter i den aktuelle gruppe.  

4. Landdistriktspuljen. Navnet blev drøftet. Det gav ”støj” i forhold til en statspulje med samme 
navn. Navnet bør måske ændres til ”Landsbypuljen”. Helle taler med Bente Hornbæk, om nav-
net kan ændres til Landsbypuljen for ikke at blive forvekslet med den nationale Landdistrikts-
pulje. Svar på de indkomne ansøgninger blev drøftet. Helle aftaler svarene med Helle Bay, som 
sender dem ud på kommunens papir. 

 

5. Kommunikationsplan. Helle havde et skema med, der blev drøftet. Hun vil sende det til besty-
relsen, som derefter skal forsøge at give karakterer på forskellige forhold – afhængig af, hvor 
betydningsfuld kontakten er for Landsbysamvirket. 

 

6. Økonomi. Arne gjorde rede for udgifter og for kassebeholdningen. Der er endnu ikke kommet 
svar vedr. Landlegatet. Helle rykker for det. Orla og Arne vil forsøge at udarbejde en ansøgning 
til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje.  

 

7. Eventuelt. Arne viste en statistik for besøgende på Landsbysamvirkets hjemmeside. Det har 
efter 15. maj været meget få besøgende. Ansøgningen om at blive ”Kommunens Landsby” blev 
drøftet. Kommunen vil annoncere konkurrencen. Helle kontakter Bente Hornbæk om det. 
Vinderen vil derefter deltage i den landsdækkende konkurrence om at blive ”Årets Landsby”. 

 
Referent: Hans Gravsholt 

 
PS: Det blev besluttet, at Helle snarest muligt udsender svarene til ansøgerne til bestyrelsen, samt at 

hun også orienterer om svaret fra Helle Bay og vedhæfter det ovenfor omtalte skema. 
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