
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.45 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.5.maj 2011 på Rådhuset i Skanderborg 

Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen,  
Arne Nørskov, Egil Jørgensen og Hans Gravsholt. 

Desuden deltog Bente Lundsgaard Jensen i hele mødet 
og Susanne Skårup i pkt.1-3 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 44. Godkendt 
2. Præsentation af Bente Lundsgaard Jensen. Ny kontaktperson for kommunen. Bente erstatter 

Jesper Simonsen. Hun har i det seneste år været ansat i Kultursamvirket, Skanderborg Kommune. 
Var tidligere ansat i Syddjurs Kommune, hvor hun bl.a. arbejdede med Landsbyerne. 

3. Klimapolitikken for Skanderborg Kommune frem til 2020. Susanne Skaarup orienterede om 
emnet og uddelte Klimapolitik Skanderborg Kommune  2011-2013 vedtaget 23.febr.2011. Hun ud-
delte desuden Aktivitets- og tidsplan 2011-2012 og Projektindstilling. Projekt: CO2 neutrale lands-
byer samt oversigten Tilbud fra energiselskaber til nedbringelse af energiforbrug. Især projektind-
stillingen blev drøftet, og der var enighed om, at Landsbysamvirket bør medvirke ved gennemførel-
sen. Der vil i efteråret blive afholdt et fællesmøde (Borgernes Hus, Veng?). Her vil der være en gen-
nemgang af tilbud til landsbyerne. Mulighederne for konkurrencer mellem landsbyerne med hensyn 
til energirenoveringer og elforbrug m.m. blev drøftet, og hvilke resultatmål, der vil være  realistiske, 
blev vurderet. Det blev besluttet, at hun deltager i Landsbysamvirkets næste møde. 

4. Behandling af indkomne ansøgninger til Landdistriktpuljen forår 2011. Der var modtaget 6 
ansøgninger, som blev vurderet.  Lars orienterer kommunen om resultatet. Ansøgerne vil derefter få 
svar fra kommunen. 

5. Opsummering/status på busturene.  Egil redegjorde for 1.tur lørdag den 28.maj. Se referat fra 
forr. møde. Arne havde ikke modtaget svar på forespørgsel om videreførsel af tilskud til efter 1.maj. 
Han antog, at det var OK. Hans havde fået lokal accept på, at 2.tur kan være i området nord for Gal-
ten-Skovby. Den påregnes at blive lørdag d.18.juni. Hans vil udarbejde en plan, der bl.a. vil omfatte 
Lyngbygård Ådal, Skjørring, Sjelle og Skivholme sogne, et smut til Borum Eshøj(i Århus Kommune), 
orientering om påtænkt placering af motorvej og vindmøller og et besøg i Hertha Levefællesskab. 

6. Forslag til nyt logo. Orla havde fremsendt udkast til nyt logo. Se ovenstående. Det blev vedta-
get, at det var OK. Felterne omkring L skal symbolisere de 4 kommuner, der blev slået sammen, og 
Voerladegård (det lille felt nederst). 

7. Ny hjemmeside. CMS-system eller hvad gør vi? Efter en længere debat blev det vedtaget, at 
Orla får 5.200 kr. + moms til at udarbejde en ny hjemmeside. Det blev fremhævet, at der fremover 
så gerne skulle komme mere nyt på hjemmesiden, når det blev lettere og muligt for alle i bestyrelsen 
at lægge nyt på hjemmesiden. 

8. Nyt fra udvalgene. Egil oplyste, at der var en lokalplan for Tørring, en strukturplan for Hylke 
og udstykning i Ry. 

9. Opdatering af hjemmesiden. Når referatet af dette møde er OK, lægges det på, og desuden 
skal 1.tur d.28.maj på hjemmesiden, når Egil har den klar. 
 10. Eventuelt. Lars havde til orientering fremsendt Udkast. Politik for borgerservice. Der var ingen 
særlige bemærkninger til materialet, der var holdt i generelle vendinger, som alle kunne tilslutte sig.  
Næste møde er samme sted torsdag d.9.juni kl.19.  

             Ref. Hans Gravsholt 


