Landsbysamvirket
- i Skanderborg Kommune

Referat af

Møde nr. 40 i Landsbyssamvirket

Torsdag den 6.jan.2011 kl.17 på Rådhuset i Skanderborg
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Jørgen Walter Petersen,
Lars Andersen, Arne Nørskov og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 39: Godkendt efter rettelse af et par ”slagtilfælde”.
2. Meddelelser: Helle oplyste, at der ikke var nyt vedr. Microvirksomheder
a. Nyt fra udvalgene. Egil havde på dagsorden til næste byrådsmøde set omtale af offentlig trafik.
b. Klimapolitik for Skanderborg Kommune. Helle og Lars har deltaget i et forberedende møde om
emnet. Der er møde om emnet i Konferencesalen tirsdag d.11jan.kl.19. Helle, Arne og Hans deltager.
Lars og Helle skal til næste møde mandag d.24.jan.
c. Opfølgning på mødet i Veng om landsbyerne. Måske vil mødet have været bedre uden opdeling i
grupper, så alle kunne følge med i det hele. Claus Leick, Plan og Miljø vil gerne have en samtale med
Landsbysamvirket. Det blev aftalt, at den nye bestyrelse efter generalforsamlingen tager kontakt til
Asger Geyti og aftaler, hvordan et eventuelt samarbejde om landsbyforhold kan etableres. Helle orienterer Bente Hornbech om vores lille evaluering af mødet i Veng.
d. Orla er indkaldt til møde i Grønt Råd. Der er ikke nyheder fra Grønt Råd. Mere ved næste møde.
e. Orla har modtaget indkaldelse fra Miljømin. til møde på Amtsgården d.24.jan. Hans deltager.
f. Arne deltager i møde i Folkeoplysningsudvalget. Emnet er frivillige i foreningsarbejde. Der arrangeres et stormøde for frivilligt arbejde d.7.marts.
3. Landsbysamvirkets projekt 2010:
a. Hvad skal der ske efter møderne i efteråret: Det blev vedtaget, at mail-listen skal ajourføres. Orla
sender en mail-liste opdelt på landsbyer, og alle i bestyrelsen skal supplere med nye og ændringer Senest d.17.jan. skal han have ændringerne, så der i uge 4 kan sendes mail til alle på listen om generalforsamlingen . Helle spurgte om nye tiltag i projektet. Egil mindede om, at han havde et forslag om busture i forskellige lokalområder. Han vil finde det frem og sende et nyt til drøftelse på næste møde.
4. Generalforsamling. På valg er Helle, Egil og Arne. Helle vil have udkast til beretning med til næste møde. Hun ønsker ikke at modtage genvalg. Det blev drøftet, om generalforsamlingen hvert år skulle holdes i
Veng, der ligger meget centralt. Der var stemning for, at den jævnligt bør afholdes i et lokalområde i yderkanten af kommunen. Da der lige har været afholdt 7 møder forskellige steder, bør Veng anvendes i år.
Jørgen reserverer Borgernes Hus og spørger museumsdirektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum, om
hun vil fortælle om museet og især om hvad der er i landsbyerne*). Arne sørger for annonce i Uge-bladet
4 uger og 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er den 22.februar.
5. Økonomi: Arne udleverede regnskab for 2010 for Landsbysamvirket og Projekt 2010. Alle pengene er
ikke anvendt, men det blev, som omtalt under pkt.3, besluttet, at der anvendes midler til ture forskellige
steder i kommunen for at give mulighed for at flere kan få indblik i de mange lokale ”seværdigheder”.
6. Hvad skal hjemmesiden opdateres med på baggrund af mødet: Det blev besluttet, at der skal være
link til kommunens side om Klimapolitik. Orla sørger for det. Helle foreslog, at der blev etableret en
”Google-mail”. Det er en god idé. Her kan alle dokumenter og meget andet ligge, så alle i bestyrelsen
kan få fat i dem. Arne undersøger/opretter den. Referat af bestyrelsesmødet skal på, når det er godkendt.
7. Eventuelt: Intet. Næste møde er på Rådhuset i Skanderborg torsdag d.3.febr.kl.19.
Ref. Hans Gravsholt
*) PS: Jørgen har kontaktet Helle Reinholdt. Hun vil godt, hvis mødet kan blive holdt én eller to dage før.
Derfor er dato for generalforsamlingen ændret til tirsdag den 22.febr.kl.19

