Referat af bestyrelsesmøde nr.44 i Landsbysamvirket
Onsdag d.6.april 2011 på Rådhuset i Skanderborg
Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen,
Arne Nørskov, Egil Jørgensen og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 43. Godkendt efter et par rettelser. Egil +
Jørgen står kun for 1.tur og ansøgningsfrist er d.28.april. Er nu rettet i referatet på hjemmesiden.
Orla ønskede en debat om hjemmesiden. Han vil gerne have den omlagt i et CMS-system og vil til
næste møde komme med et forslag til nyt logo. Antal besøgende på hjemmesiden er ret begrænset,
og fx CMS-system giver ikke flere besøgende. For at få det kræves der flere og tydeligere nyheder.
Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde. Måske vil en omtale af de enkelte landsbyer være godt.
Kalenderen indeholder kun bestyrelsesmøder. Der bør også være andet af landsbyinteresse.
2. Projekt ”Kend dine nabo-landsbyer” v.Egil og Jørgen. 1.bustur d.28.maj bliver på ca.30 km.
Starter ved Veng Kirke og går over Sofiendal, Nr.Vissing, Jaungyde, Ravnsøvej, Hårbyvej, Hårby
boldbane og gadekær, Mesing Kirke og gadekær, Dalvej, Søballe, Pitterbroen til Veng Kirke.
Busprisen antages at være 4-5.000 kr. for 30 personer. I forbindelse med annonce kan pressen indbydes til interwiew, så der bliver en bedre omtale af turen. Tilmelding vil være nødvendig. Egil kontakter Østbirk Turistfart. Hans undersøger, om 2.tur kan være til området nord for Galten-Skovby.
3. Mulighed for udsættelse af projektet. Arne undersøger, om det er muligt af få udsættelse med
afslutning af projektet til d.31.dec.2011.
4. Meddelelser. Egil havde fundet følgende: Boliger i Virring. 1.etape af lokalplan 1043.
Der arbejdes i Miljø og planudvalget med ændring af busruterne 311, 309 og 330.
Samme udvalg arbejder med at udlicitere vedligeholdelse af alle kommunens veje.
Orla oplyste, at kommunens repræsentant i arbejdet med microvirksomheder er Marlene Højgaard
Pedersen, Plan og Erhverv, og Jørgen indgår i stedet for Helle.
5. Klimapolitikken i Skanderborg Kommune og Landsbysamvirkets rolle. Skanderborg Kommune har besluttet at kommunen skal være CO2 neutral på energi til opvarmning og el i 2020.
Landsbysamvirket er blevet spurgt om vi vil deltage på lignende måde som ved Kommuneplan
2009. Forskellige tiltag er tænkt ind i processen, bl.a. om der skulle være en konkurrence landsbyerne imellem men dette er ikke endelig afklaret. Kan Landsbysamvirket hjælpe kommunen? Der vil
blive et stort kommunalt fællesmøde, men endnu intet tidspunkt fastsat. Susanne Skårup vil deltage
i næste bestyrelsesmøde, som derfor vil starte kl.17.
6. Ny kontaktperson fra Kultur- og Borgerservice. Lars meddelte, at Jesper måtte holde som
kommunens repræsentant i Landsbysamvirket. I stedet bliver det Bente Lundsgaard Jensen, som
kommer fra en stilling i Syddjurs Kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med landsbyerne. Det seneste år har hun været ansat i Skanderborg Kommune og bl.a. været tilknyttet Kultursamvirket.
7. Referat fra dialogmøde. I mødet deltog Kultursamvirkets formand og et bestyrelsesmedlem,
Lars og Egil fra Landsbysamvirket og byrådets Kultur og sundhedsudvalg under ledelse af formand
Jens Grønlund. Kulturchef Svend Erik Jensen deltog også. Et af de drøftede emner var arrangementerne ”Liv i forsamlingshusene”. De samme forsamlingshuse som i 2010/11 spørges igen om arrangementer i 2011/12. Derefter er det uafklaret, hvordan der fortsættes. Der blev foreslået at spørge
Skanderborg Festival om et samarbejde. Det er ikke sket endnu m.h.t. dette projekt, men Kultursamvirket har haft kontakt i forbindelse med et andet tiltag. Egon Kjær Sørensen vil godt arbejde
videre med projektet. Muligheden at støtte med midler fra Landsbypuljen kan være en løsning.
Lars har afklaret denne mulighed med Bente Hornbech. Emnet skal drøftes på næste møde.
8. Opdatering af hjemmesiden. Orla får oplysningerne om turen d.28.maj og får dette referatet
lagt på Landsbysamvirkets hjemmeside 3 dage efter, at Hans har sendt det ud til bestyrelsen.
Desuden sender han mail til alle i mail-registret om det. Han har modtaget en del nye mail-adresser
fra Lars og Hans, men ikke fra andre. Lars rykker Helle for de filer, som hun har lovet at sende.
9. Eventuelt. Næste møde er samme sted d.5.maj, hvor de indkomne ansøgninger til Landsbypuljen
skal vurderes. Som nævnt ovenfor starter mødet kl.17 med en orientering af Susanne Skårup.
Desuden skal bl.a. adgangsforhold til filer på hjemmesiden drøftes.
Lars nævnte, at han havde et godt emne til den manglende person i bestyrelsen. Han blev opfordret
til at arbejde videre med det.
Ref. Hans Gravsholt

