
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr.22 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 17.dec.2008 kl.19 – 21 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade . 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Pedersen, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov, 
Jesper Simonsen og Hans Gravsholt. Afbud fra Karina Præstegård. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.21: Godkendt. Arne oplyste, at han deltager i 
temagruppen ”Boligudbud og beboersammensætning”. 
 
2.  Meddelelser: Ingen. 
 
3.  Udviklingstemaer. Jesper oplyste, at der ikke havde været mange kommentarer på Idë-offensinven. 
Voerladegård har mange idéer og kommentarer, og Gl. Ry, Hylke, Blegind, Tåning, Veng, Skivholme og 
Herskind har hver fra 4 til 8 idéer. Ved Veng er der et par kommentarer.  
  Endnu er tilslutningen til temagrupperne ikke stor, men ved gruppen ”Fællesfaciliteter .…” er der dog 11 
tilmeldte. Gruppen ”Boligudbud …” er startet. Her skal resultatet være færdigt noget før end ved de andre 
3 grupper. Ved disse grupper vil der blive afholdt møde i uge 3, dvs. inden næste bestyrelsesmøde.  
  Orla og Hans deltog den 16.dec. i et forberedende møde med Finn Ramsgaard og Jørgen Viktor, Blegind. 
Finn Ramsgaard har skrevet udkast til startmødet den 13.jan. med dagsorden og tidsplan. Mødet og de to 
efterfølgende møder d.17.febr. og 24.marts afholdes på rådhuset i mødelokale 1a. 
  Orla vil på hjemmesiden orientere om tidspunkter for møderne. Dette vil også blive gjort på kommunens 
hjemmeside. Efter nytår vil Orla sende mail til personer ”Landsbysamvirkets mail-register”. Karinas op-
læg til orientering blev drøftet og vil blive udvidet med oplysninger om datoer, formål m.m. Der vil også 
blive udarbejdet pressemeddelelse og andet, og alle blev opfordret til at ”reklamere” for grupperne, hvor 
alle kan deltage – ikke kun de personer, der tidligere har været aktive. 
  Grupperne skal arbejde med emner dækkende for hele kommunen. Det kan ikke undgås, at idéerne vil 
tage udgangspunkt i lokale forhold, men i rapporterne skal lokale forhold dog så vidt muligt undgås. 
Materialet skal bl.a. kunne bruges af de enkelte landsbyer i deres arbejde.  
 
4. ”Landsbypuljen” i 2009. Helle præsenterede udkast til retningslinier for Skanderborg Kommunes 
Landdistriktspulje, som i 2009 er på 250.000 kr. Der var en del spørgsmål og forslag til udkastet. Helle vil 
sammen med kommunen udarbejde endeligt forslag, som vil blive sendt til bestyrelsen inden næste møde. 
 
5. Hjemmesiden. Orla efterlyste navne og adresser m.m. til flere af landsbyerne, da der endnu mangler en 
del. Desuden vil han gerne have flere oplysninger om de mange forsamlingshuse i kommunen. I Faurskov 
Kommune er der en god oversigt, og han kunne tænke sig noget tilsvarende. Han beklagede, at Glarbo 
endnu er placeret forkert på kortet, og lovede af få etableret link til mødereferat 13-17, der vises, når der 
på siden ”Bestyrelse”  trykkes på ”Bestyrelse”. Hvis det ikke er muligt, bør teksterne slettes. 
  Det blev besluttet, at teksten i oversigten over bestyrelsen skal være opbygget på samme måde ved alle 
bestyrelsesmedlemmerne. Ingen oplysning om ”Forening”, men oplyning om navn, landsby, adresse, tlf. 
og mail-adresse i nævnte rækkefølge. 
 
 6. Økonomi. Helle og Arne har været i banken og havde fuldmagt med, som blev underskrevet af de til-
stedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 
7. Eventuelt. Hans udleverede et eksemplar af Herskindsigt, dec.2008, Helle takkede for godt samarbejde 
i det forløbne år, og alle ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår.  
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