
 
Landsbysamvirket 

- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 32 i Landsbysamvirket  
Torsdag den 28. jan. 2010  kl.18.00 – 21.30 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Arne Nørskov  
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 31: Godkendt. Egil spurgte efter pjece fra 

Landdistrikternes Fællesråd.  
 
2. Meddelelser. Landsbypulje: Egil viste en oversigt over alle udvalgene i kommunen. Han tage 

renskriver og sender den rundt til hele bestyrelsen.  
Helle havde fået oplyst af Svend E. Jensen, at vi bliver indkaldt til et møde angående fremtiden for 
bibliotekerne den 10.marts kl. 17– 21. Kommunen ønsker en dialog med borgerne, og de ser gerne 
landsbysamvirket er med. Samtidig orienterede Egil om, at kommunen havde planer om, at det kun 
var halvdelen af gadebelysningen, der skulle være tændt i nattetimerne. Orla gjorde opmærksom på 
tidsplanen for Landsbypuljen og bemærkede vi snart skulle have udsendt omtale via presse og 
mailliste. Det tager Helle op med Bente, så vi kan få udsendt et nyt oplæg udsendt i uge 8, da 
ansøgningerne skal være kommunen i hænde senest d. 15. april 2010.  

 
3. Landsbysamvirket 2010: Der er ingen tvivl om at Landsbysamvirket får en ny rolle fremover. Helle 

har bl.a. bemærket. at kontakten til kommunen skifter fra Plan og Erhverv (kommuneplanen) til Teknik 
og Miljø (udmøntning af planerne). Først og fremmest skal vi sikre vores mandat i landsbyerne. Vi skal 
skabe bedre og bredere kontakter til landsbyerne.  
  Her har vi endnu ikke fundet de redskaber der skal til for at få en mere naturlig og direkte kontakt til 
alle landsbyerne. Vi må finde løsningen på et netværk, som kan fungere for os alle sammen. Der blev 
også foreslået, at vi tager ud til de lokale, hvor vi kunne dele kommunen op i mindre områder. Her 
bemærkede Helle, at vi også bør tage hensyn til skolernes tilhørsforhold.  
Helle udleverede et nyt skema med oversigt af visionen over alt det, vi kan arbejde med i løbet af året. 
Skemaet kan hele tiden udvikles. 

 
4. Generalforsamling: Der blev foreslået at rykke tidspunktet for afholdelse af generalforsamling til 

den 24. eller 25. februar i Hylke forsamlingshus. Arne vil finde ud af endelig dato.  
Helle gennemgik sit oplæg til formandens beretning. De vigtigste opgaver, vi har arbejdet med det 
forløbne år, har været Kommuneplanen, tema møderne og landsbypuljen. 
Hun vil også komme ind på visionerne og fremtidsplanerne. 
Vi diskuterede vedtægterne. Helle vil komme med nogle ændringsforslag til generalforsamlingen. 

 
5. Økonomi: Arne gennemgik de økonomiske forhold, hvor det ser fint ud i øjeblikket. Han vil sørge for at 

have et regnskab klar til generalforsamlingen sammen med et budget for det kommende år. 
 
6. Eventuelt: Arne foreslår at lægge en google kalender ind på vores hjemmeside, så alle i bestyrelsen 

kan benytte og opdatere Gmail, som er interaktiv. 
Når vi har endelig dato for generalforsamling, vil Orla opdatere nyheder på vores hjemmeside. Det 
samme gør sig gældende for landsbypuljen. 

 
Ref. Orla Jegstrup 

 
 

 


