
Referat af Møde nr.28 i Landsbysamvirket 
Tirsdag den 22. sept. 2009 kl. 1830 - 2130 hos Anja Veldt, Stjær 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov, 
Egil Jørgensen og Hans Gravsholt.  Egil kun i 1.time og Helle ikke i 1.time.  
  
   Mødet startede med en gennemgang og en vurdering af de indkomne 6 ansøgninger om støtte fra 
Landsbypuljen. Anja og Helle noterede bemærkningerne og Helle skriver udkast til svar til ansøgerne. 
Svarene vil senere blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne, inden de sendes videre til kommunen, der 
derefter sender svar til ansøgerne. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.27. Godkendt, men beløbet ca.75.000 kr. skal 
rettes til 37.000 kr. i alt til Mesing, Jeksen og Hårby. 

 
2. Kommuneplan 09 – høringssvar. Der var enighed om, at planen var skrevet i et let forståeligt 

sprog og var god. Der var nogle bemærkninger, som Helle noterede og senere vil renskrive og ud-
sende til bestyrelsen senest torsdag formiddag. Bemærkninger/rettelser til hendes udkast skal sendes 
til hende senest torsdag eftermiddag, da høringsfristen er fredag den 25.sept. 

 
3. Trafiksikkerhedsplan – høringssvar. Her er høringsfristen den 9.okt. Helle tog også her notater og 

vil skrive udkast til høringssvar. Udkastet vil senere blive sendt til bestyrelsen, men her vil fristen for 
rettelser og bemærkninger være noget længere. 

 
4. Økonomi. Der har ikke været betalinger siden seneste møde, men Arne blev opfordret til at have en 

oversigt med til næste møde. 
 

5. Eventuelt. Der skal på mødet den 29.okt. drøftes kommende projekter, som kan anvendes til en ny 
ansøgning om midlet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. 

 
Ref. Hans Gravsholt 

De kommende møder er: 
 

Aftalte møder: Punkter: 
20. oktober 2009, kl. 19.30 – 21.30 
 
 
 
 
 

• Afslutning af det fælles projekt med Skanderborg 
Kommune – vi skal forberede os til landsbymødet den 29. 
oktober 2009, kl. 19 – 22 

• Kommunikationsplan – herunder drøftelse af hvad vi vil 
med vores hjemmeside 

29. oktober 2009, kl. 19 – 22 (fælles 
møde med Skanderborg Kommune) 
 

• Kommende projekter – forberede ansøgninger om midler 
• … 

5. november 2009, kl. 19.30 – 21.30 
 
 

• … 
• … 

10. december 2009, kl. 19.30 – 
21.30 

• Fastlægge dato for generalforsamling og møder fra nytår 
og frem til generalforsamling 

• … 
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