
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

 Møde nr. 13 i Landsbysamvirket 
Tid: Tirsdag den 8. jan.2008, kl. 19.  Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Hans Gravsholt og Jesper Simonsen. 
Afbud fra Jørgen Walter Petersen og Inge Lorenzen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 12. Ref. godkendt. Til dagordenen ønskedes 

der også medtaget punkterne Mesing-mødet, Kalender og Bedømmelseskomité/Skanderborgprisen. 

2. Stiftende generalforsamling d.31.jan. kl.1930 i Borgernes Hus v.Veng. 
a. Vedtægter (udkast var vedlagt som bilag til dagsorden). Udkastet blev gennemgået og der var 

nogle få ændringer, som Helle noterede og vil indarbejde. De vil så blive sendt til ”bestyrelsen” 
til godkendelse og derefter blive lagt på hjemmesiden. 

b. Gennemførelsen af den stiftende generalforsamling. Programmet fastsattes til følgende:  
1. Velkomst, 2. Fremtidsplaner for Landsbysamvirket, 3. Behandling af forslag til vedtægter,     
4. Valg af formand, bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Derefter kaffe. 

c. Annoncering og PR. Helle udarbejder en pressemeddelelse og en annonce vedr. den stiftende 
generalforsamling, Pressemeddelelsen sendes til alle uge- og dagblade i Skanderborg Kommune. 
Jesper sørger for, at generalforsamlingen bliver vist på kommunens hjemmeside og kommer på 
”Skanderborg Informerer” i ugeaviserne i dagene lige før afholdelsen. 

3. Medlemskab af ”Grønt Råd” (Helle havde materiale med). Der skal i Skanderborg Kommune op-
rettes ”Grønt Råd”, hvor mange foreninger var blevet opfordret til at have en repræsentant med i. 
Det blev vedtaget, at Orla Jegstrup blev ”vores” repræsentant. 

4. Mesing-mødet. Helle deltog som ordstyrer i mødet, hvori der deltog ca.75 personer. Der var en del 
forskellige opfattelser af, hvad der skulle ske i Mesing, og mødet endte uden beslutninger, men den 
gode debat gav anledning til, at de lokale blev opmærksom på mange forhold. Pressen var ikke til 
stede, men en del kommunalpolitikere deltog. 

5. Kalender. Orla havde problemer med at få lagt ”Voerladegård-modellen” på hjemmesiden og øn-
skede flere ting afklaret. Det blev vedtaget at udsætte emnet til efter d.31.jan. 

6. Bedømmelseskomité/Skanderborgprisen(Sporen). Jesper fortalte, at Landsbysamvirket ikke har 
fået en repræsentant i Bedømmelseskomitéen, men gerne måtte deltage (uden stemmeret) i et møde 
først i februar, hvor der vælges, hvilke personer der skal have priser. Det blev vedtaget at opfordre 
Inge og Jørgen til at deltage i mødet om udpegning af personer. De kan derefter indgå i komitéen. 

7. Eventuelt. Jesper orienterede om planer om en ”Kulturaftale” mellem ”mindre” kommuner i den 
østlige del af Region Midtjylland. Det var bl.a. Nord- og Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg. 
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