
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af  Møde nr. 41 i Landsbyssamvirket 
Torsdag den 3.febr.2011 kl.1630 på Rådhuset i Skanderborg 

Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Jørgen Walter Petersen, 
Arne Nørskov, Jesper Simonsen og Hans Gravsholt. Afbud fra Lars Andersen 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 40: Godkendt, men referenten fandt ud af, at han 
ikke havde registreret og omtalt Jespers omtale af ”Foreningsarrangement” under Eventuelt d.7.marts.  

2. Nyt fra udvalgene. Egil havde registreret omtale af 300.000 kr. til Kulturarvspuljen og færre valgsteder. 
Fra dialogmøderne havde han noteret omtale af motorveje, vindmøller, Hertha, cykelstier og busruter.  
Han nævnte også sikring af fornuftig udstykning i landsbyer og skolernes brug af Borgerservice.                  
Helle omtalte CO2 plan og et temamøde, påtænkt afholdt en gang i efteråret. 1.inspirationsmøde før påske. 
Orla redegjorde for møde i Grønt Råd. Bl.a. ændringer ved festivalplads og Grønne partnerskaber.         
Jesper 

3. Landsbysamvirkets projekt 2010:  

omtalte et møde med Bo Jacobsen og Egon Kjær Sørensen om forsamlingshus-arrangementerne. 
Der skal mere ”kul på” om eftermiddagen. Landsbysamvirket kan måske følge op på emnet, efter afslut-
ningen i 2011. Være en slags ”Platform”.  

a. Kend dine nabo-landsbyer: Egil udleverede et forslag om busture i forskellige lokalområder. Det blev 
besluttet, at alle udarbejdede et specificeret forslag til tur i deres lokalområde til drøftelse på næste møde. 
Jesper

4. Foreningsarrangement:  

 spørger Bendt Nielsen, om han vil deltage i et møde og fortælle om erfaringer med ”Historier i 
Søhøjlandet”. Navnet blev drøftet, og der var mest stemning for: Kend landsbyerne i din kommune. 

a. Hvem ønsker Landsbysamvirket at invitere eller prikke på til arrangementet d.7.marts. Jesper ori-
enterede om arrangementet og vil udsende invitation én af de nærmeste dage. Orla

b. Indlæg om Landsbysamvirket. Det skal være på 4-5 min. 

 udsender orientering 
til alle på mail-listen. Alle vurderer, om de har personer, der bør indbydes.  

Helle

5. Generalforsamling den 22.febr. 

 skriver og Lars eller Arne ”afleverer”. 

Helle udleverede forslag til beretning, og der blev foretager få ændringer. 
Jørgen har reserveret Borgernes Hus, og museumsdirektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum har sagt 
ja til at fortælle om museet og især om hvad der er i landsbyerne. Arne

6. Økonomi: Arne udleverede regnskab for 2010 for Landsbysamvirket og Projekt 2010. Alle pengene er 
ikke anvendt, men som omtalt i forrige referat er det 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”. 

 har sørget for annonce i Uge-bladet.  
Orla udsender orientering om generalforsamlingen til alle på mail-listen. Jørgen undersøger, om der er en 
overhead i Veng. Helle Reinholdt vil jeg anvende den. Jesper sørger for computer m.m. til PowerPoint. 

7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med på baggrund af mødet: Det blev besluttet, at de gældende 
vedtægter skal på hjemmesiden. Orla

8. Eventuelt: 

 sørger for det. Referat af bestyrelsesmødet skal på, når det er god-
kendt af Helle og Jørgen.    

Arne fortalte, at der bliver etableret en ”Google-mail”, hvor alle dokumenter og meget andet 
kan ligge, så alle i bestyrelsen kan få fat i dem. Næste møde er i Borgernes Hus, Veng tirsdag d.22.febr. 
kl.18.

Ref. Hans Gravsholt 
 1 time før generalforsamlingen.  


