
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 29 i Landsbysamvirket  
Tirsdag den 20. okt.2009, kl.19.30 – 21.30 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Hans Gravsholt og Jesper Simonsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 28: Godkendt 
 
2. Meddelelser: Helle gennemgik en oversigt over ansøgningerne til Skanderborg Kommunes Landdi-

striktspulje. Ses der bort fra en ansøgning på 30 mio.kr. var der søgt om godt 1 mio.kr. og bevilget 
133.100 kr. Nogle afslag skyldtes ansøgning fra private og manglende dokumentation af beløb m.m. 
Jesper orienterede om forløbet af konkurrencen Årets Landsby 2009, og fortalte at emnet ikke har 
drøftet i Økonomiudvalget. Derfor er Årets Landsby i Skanderborg Kommune ikke blevet udnævnt. 
Kommunen vil gerne drøfte processen for indstilling til 2010, så den bliver bedre. 
Helle orienterede om høringssvarene til kommuneplanen. Landsbysamvirkets svar var blevet posi-
tivt modtaget. Der vil nok ikke blive sendt svar ud til alle, der havde givet bidrag, men på kommu-
nens hjemmeside kan de enkelte indlæg findes ved Økonomiudvalgets møde d.21.okt. 
Egil havde på Forsynings- og Miljøudvalget fundet indsigelserne til Trafikplanen. Se notat ved mø-
de 19.okt. Han havde bl.a. registreret mange ensartede indsigelser vedr. Knudhulevej. ”Administra-
tionens bemærkning” og ”Indstilling” til de enkelte indsigelser er interessante og bør studeres. 

  
3. Forberede afslutning af det fælles projekt med Skanderborg Kommune: Helle henviste til an-

noncen i Ugebladet Skanderborg om arrangementet ”Landsbyernes aften” i Borgernes Hus, Veng 
den 29.okt. Programmet blev gennemgået og godkendt. Det blev besluttet, at Egil redegør for ”Kul-
tur og landskaber”, Orla for ”Erhverv og turisme”, Anja for ”Fællesfaciliteter” og Arne for ”Bolig-
udbud og beboersammensætnig”. De enkelte indlæg bør ikke være længere end 10-15 min. Ønskes 
der hjælp til PowerPoint, kan Helle kontaktes. Rapporterne fra de 4 grupper vil blive gjort mere ens 
og lagt på kommunens hjemmeside. De kan findes på Landsbysamvirkets hjemmeside. Orla sender 
mail om mødet til alle på mail-listen og får arrangementet på hjemmsiden. 

 
4. Kommunikationsplan – herunder drøftelse af hvad vi vil med hjemmesiden: Den udsendte og 

let reviderede ”Kommunikationsplan” blev kort kommenteret. Øverst var der vist de 5 punkter for 
det, som Landsbysamvirket vil. Jesper spurgte til Landsbysamvirkets kontakt til forsamlingshusene 
i kommunen. Han arbejdede for kommunen med at starte et projekt sammen med kommunerne Od-
der, Nord- og Syddjurs og Faurskov. Man gerne vil have pustet liv i aktiviteter i forsamlingshusene. 
Der er 23 huse i Skanderborg Kommune. Hvordan kan de hjælpes med kulturelle arrangementer? 
Drøftelsen af hjemmesiden blev grundet de få mødte udsat til næste bestyrelsesmøde d.5.nov. 

 
5. Økonomi: Arne have fremsendt regnskab for perioden 1.1.-20.10.2009. Da han ikke var til stede, 

blev det ikke drøftet. Tilskud fra Landlegatet er modtaget og skal afrapporteres. Orla bad om emner 
til ny ansøgning. Jespers planer om aktiviteter i forsamlingshusene kan være et emne. 

 
6. Eventuelt:  Intet, men Helle lovede, at Jespers tlf. nr. var med ved indkaldelse til næste møde. 

Ref. Hans Gravsholt 
Aftalte møder: Punkter: 
29. oktober 2009, kl. 19 – 22 (fælles 
møde med Skanderborg Kommune) 

Se indbydelse og pkt.3 

5. november 2009, kl. 19.30 – 21.30 • Kommende projekter – forberede ansøgninger om midler 
• Landsbysamvirkets hjemmeside 

10. december 2009, kl. 19.30 – 21.30 • Fastlægge dato for generalforsamling og møder fra nytår 
og frem til generalforsamling 

 


