
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af: Møde nr. 14/2008 i Landsbysamvirket 
 

Torsdag d.21. febr.2008, kl. 17 – 19. Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skander-
borg 
 
Deltagere: Jesper Simonsen, Helle Blæsbjerg, Karina Præstegaard, Anja Veldt, Jørgen 
Walter Petersen, Orla Jestrup, Arne Nørskov og Hans Gravsholt.  
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 13. Dagsorden godkendt, 

men med et ekstra punkt om hjemmesiden som pkt.4a. Referat af møde nr.13 blev 
godkendt. Der var stemning for, at nummerering fortsætter, men med præcisering af 
tidspunkt(år). 

2. Præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.  Alle gav en kort præ-
sentation af, hvem de var og hvad de repræsenterede. Arne var fra Hylke, Anja fra 
Stjær og Karina fra Vitved. Da de ”gamle” var fra hhv. Voerladegård, Veng, Jeksen og 
Herskind, er der en fin ”spredning”. 

3. Konstituering af bestyrelsen.  
a. Næstformand: Jørgen Walter Petersen, Veng 
b. Kasserer: Arne Nørskov, Hylke 
c. Sekretær: Hans Gravsholt, Herskind 
d. Webmaster: Orla Jegstrup, Jeksen 

4. Gennemgang af arbejdsopgaver. Der blev på generalforsamlingen nævnt ønsket 
en protokol, så ”eftertiden” kan se, hvad der er sket i Landsbysamvirket. Hans har ud-
skrifter af de fleste referater, og det blev besluttet, at disse blev samlet i et hefte som 
”protokol”. Han havde ikke referatet fra møde nr.4. Jørgen har det og vil sende det til 
Hans. 

Helle gennemgik en del af de møder, sager og opgaver, som Landsbysamvirket i 2007 
havde været med i. Jørgen havde deltaget i et møde, hvor ansøgningerne til de 3 priser 
for 2007 blev behandlet. Resultater er endnu ikke offentliggjort. Inge Lorenzen havde 
været forhindret. Det blev vedtaget, at Karina kom i bedømmelsesudvalget i stedet for 
Inge. Overrækkelsen sker den 26.april. 
Landsbysamvirket er også repræsenteret i ”Grønt Råd” med Orla. Anja blev valgt som 
suppleant. Det skal overvejes at holde et ”Stormøde” for at få bud på, hvad Landsby-
samvirket kan/bør arbejde med. Kommunens ”Idé-offensiv” er nu stoppet, men den 
kan let startes igen med et nyt emne, som fx kan være idéer og ønsker til Landsby-
samvirket. Efterfølgende kan der holdes møder forskellige steder i kommunen, som 
kan opdeles i de 6 områder (ringe) i Helles bilag på generalforsamlingen. 
Møderne kan afholdes sammen med kommunen. 
4a: Hjemmeside og kalender. Orla redegjorde for nogle af nyhederne på hjemme-
siden og bad om kommentarer til den kalender, der nu var på den. Den er endnu ikke 
færdig. Kalenderen fra Voerladegård havde han fravalgt, da den var åben for alle. Ar-
ne havde et forslag, og han vil sammen med Orla forsøge at finde en velegnet form. 
På næste møde vil de give en introduktion i brugen af den. Orla efterspurgte også 
mail-adresse for Jens Husmann, Riis. Han havde ikke kunnet få fat i ham. Hans nævn-
te, at 2007-referaterne fra og med nr.9 var under ”Arkiv”. Han vil - efter accept af 
Jørgen - lægge kommende referater på. Han vil også sende referater til bestyrelse, 
suppleanter og til Jesper. 

5. Planstrategi-møder. Helle orienterede om kommunens 4 møder om ”Forslag til ud-
viklings- og planstrategi”, hvor 1. møde var lige efter mødet. Hun opfordrede alle til at 
deltage. Især 1. og 4. møde var vigtige. Ved 4. møde (i Ry) har hun accepteret at 
holde et indlæg sammen med Bente Hornbech. Orla laver (ca.d.24.2.) oplæg til en 



mail, som efter accept vil blive sendt til alle landsby-mailadresser inden 1.marts. Heri 
skal der opfordres til at komme med bemærkninger til kommunens forslag senest den 
12.marts samt komme med navne på personer til repræsentantskabet. Bestyrelsen 
mail´er forslag til bem. til alle og vi samles i Ry d. 5. 3. for at beslutte vores bem. til 
strategiplanen. Helle vil sende mail med nøjagtigt tidspunkt (før eller efter mødet i 
Ry). 

6. Eventuelt. Orla havde modtaget mail fra Hårby. Det blev vedtaget, at drøfte dette på 
næste møde. De næste møder blev fastlagt til kl.19 den 13.marts, 3.april, 8.maj og 
12.juni. Sted oplyses senere. 

Referent: Hans Gravsholt 



Referat af stiftende generalforsamling den 31.jan.2008 i  

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune 
i Borgernes hus, Søballevej 6A, Veng 

Dagsorden: 
1.  Velkommen. Helle Blæsbjerg bød velkommen til de godt 30 fremmødte, og fik konstateret, at de kom fra en snes 

forskellige landsbyer, som også omfattede bebyggelser med under 200 beboere.  

2.  Fremtidsplaner for Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Efter en præsentation af aftenens program, 
hvor der efter pkt.2 var afsat pause til kaffe og afklaring af mulige kandidater til bestyrelsen, gennemgik hun de op-
gaver, der havde været, og hvilke der var for Landsbysamvirket. Desuden viste hun befolkningsfordelingen i Skan-
derborg Kommune, hvoraf det fremgik, at ca.30 % bor uden for byerne. Med henvisning til kommunens ”Forslag til 
udviklings- og planstrategi 2007-2030” opfordrede hun alle til at deltage i de kommende møder om strategiplanen. 
Det er: 
21. februar 2008 om infrastruktur (Skanderborg),  
25. februar 2008 om byerne (Galten),  
26. februar 2008 om uddannelse (Hørning),  
  5. marts 2008 om landsbyerne (Ry) 

3. Behandling af forslag til vedtægter. Herefter blev alle paragrafferne i vedtægterne gennemgået. Der var en del 
ændringsforslag, som blev indføjet med det samme. Som afslutning inden pausen viste hun et kort over kommunen 
med indringning af 6 områder, som det var ønskeligt at få en repræsentant fra i bestyrelsen, og der blev opfordret til 
at få det afklaret i pausen. 

4. Valg af formand. Helle Hagen Blæsbjerg blev foreslået og valgt. 

5. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen. Valgt for 2 år blev Hans Gravsholt, Orla Jegstrup og Jørgen Walter Peter-
sen, og for 1 år blev der valgt Anja Veldt, Arne Nørskov og Karina Præstegaard. 

6. Valg af 2 suppleanter. Valgt blev Jens Huusmann og Steen A. Frøslev. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Gunnar Hansen blev valgt til revisor og Mogens Grejsen til revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. Selv om klokken var næsten 22, var der en god drøftelse af de mange forskellige områder, hvor Lands-
bysamvirket kunne bidrage/medvirke. Det blev dog fremhævet, at Landsbysamvirket ikke bør involvere sig direkte i 
enkeltsager. De bør løses lokalt. Som eksempel nævnte Helle, at hun havde været ordstyrer ved et møde i Mesing om 
”Japansk Have” og/eller udbygning med beboelser. Det havde her vist sig, at der var forskellige meninger, der først 
skulle afklares, og dette var alle klar over efter mødet. 
   Flere emner blev drøftet. I fx Hørning Kommune har der været afsat midler til landsbyernes forskønnelse, og der 
var ønsker om, at Landsbysamvirket førte en ”forhandlingsprotokol”, så man senere i lokalhistoriske arkiver kunne 
se udviklingen. Der var også spørgsmål om vedligeholdelse  af lokale arealer som fx oprensning af gadekær, græs-
slåning af fællesarealer og vedligeholdelse af legepladser og legeredskaberne. 
   Der var også en længere drøftelse af mulighederne for at få indflydelse på byudviklingsplaner.   Fx kunne der være 
tale om at bevare grønne kiler ind i landsbyerne i stedet for en ”mur” af bebyggelser hele vejen rundt om en landsby. 
På dette område kan Landsbysamvirket sandsynligvis hjælpe med idéer og forslag til, hvordan og hvornår man skal 
komme med indsigelser. Her er det naturligvis vigtigt, at der er lokal enighed om ønskerne. 
Afslutning: 
   Helle sluttede mødet af med en tak til de fremmødte for gode indspil både til vedtægterne og til valgene og den af-
sluttende diskussion. Hun opfordrede alle til at komme med forslag og synspunkter – gerne på Landsbysamvirkets 
mail-adresse, som er info@landsbysamvirket.dk. Se også hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk, hvor der også er 
referater af bestyrelsesmøder, Borgermødet d.15.nov.2007 og dette møde. Her kan man også finde Helles indlæg og 
indlæg fra Borgermødet.  På hjemmesiden kan man også finde Landsbysamvirkets bestyrelse. 

Ref.  Hans Gravsholt 
 

mailto:info@landsbysamvirket.dk
http://www.landsbysamvirket.dk/


Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af 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, Steen A. Frøslev, Hans Gravsholt og Jesper Simonsen. 
Afbud fra Jørgen Walter Petersen og Inge Lorenzen. 
 
7. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 12. Ref. godkendt. Til dagordenen ønskedes 

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

8. Stiftende generalforsamling d.31.jan. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

Næste møde fastsættes efter den stiftende generalforsamling. 
Referent: Hans Gravsholt 



Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 12 i Landsbysamvirket 
Tirsdag d. 4. dec.2007, kl. 19 – 21 (ca.)  Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 11. Godkendt 
2. Borgermøde – evaluering. Alle var enige om, at mødet var vellykket. Jesper uddelte en oversigt på 

de 45 deltagere, der havde afleveret oplysninger om navn og landsby/lokalsamfund samt e-mail. De 
repræsenterede 18 områder, og der var e-mail adresser ved de fleste. Da der var ca. 60 deltagere ud 
over ”bestyrelsen”, bad han om oplysninger om navne m.m., hvis nogen kender til deltagere, der ik-
ke er med på listen. Det besluttedes, at den stiftende generalforsamling d.31.jan.2008 også skal hol-
des i Borgernes Hus, Veng. Jørgen reserverer det og oplyser dem om, at der skal regnes med 60 del-
tagere. 

3. Mesing – borgermøde om japansk have m.m. Helle fortalte, at hun var blevet kontaktet af Britha 
Rasmussen, Mesing. De vil gerne have Landsbysamvirket til at deltage i et møde d.13.dec. om pro-
jektet en Japansk Have i Mesing. Helle var blevet bedt om at være ordstyrer. Alle var enige om, at 
det var OK, at hun påtog sig hvervet. Vi kan ikke aktivt være hverken for eller imod, men bør hjæl-
pe med at få sagen undersøgt. Det er de lokale, der skal ”køre sagen”. Der har været en del omtale 
af sagen i pressen, bl.a. i Stiftstidende d. 14. og 23.nov. og d.2.dec. og der kommer en omtale i Uge-
bladet d. 5. dec. Helle mente, at kommunen har haft ønske om at få det tættere til Skanderborg, men 
nu kan acceptere placeringen med mindre ændringer og i sammenhæng med en påtænkt udstykning. 
Projektet er på ca.70 mio. kr. og er privat finansieret. Helle orienterer Britha om, at mødet bør med i 
www.detskeriskanderborg.dk. Jesper vil gerne give dem adgang til det.  

4. Vedtægter (er udsendt tidligere). Connie talte i sit indlæg om LAG-grupper (Lokale AktionsGrupper) 
og vedtægter, og Helle havde derfor kontaktet hende for at få råd vedr. ”vores vedtægter”. Connie 
havde sendt vedtægterne for ”Fællesrådet for landsbysamfundene i Vejen Kommune” og for ”LAG 
Slagelse”. Desuden havde Helle modtaget 12 sider om ”Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe”. 
Disse 12 sider var især en omtale af strategien. Vedtægterne fra Vejen blev anvendt som udgangs-
punkt for ”vore vedtægter”. Jesper nedskrev vores udkast, som han og Helle derefter vil færdiggøre 
og mail´e til alle i ”bestyrelsen” inden jul. På næste møde d. 8.jan.2008 skal deres udkast drøftes, så 
de kan gøres færdige og præsenteres ved den stiftende generalforsamling d.31.jan.2008. Der var fle-
re afvigelser i forhold til vedtægterne fra Vejen. Bl.a. blev Formål vist med 8 punkter, samt at for-
manden skal vælges på generalforsamlingerne. Annoncering af arr. 31.1. skal ske lige efter næste 
møde. Orla vil efter nytår flytte siderne om borgermødet ned i gruppen ”Arkiv” og i stedet rette tek-
sten til ”Stiftende Generalforsamling”. Her vil så senere placeres tekst om generalforsamlingen. 

5. Eventuelt. Orla uddelte en side med omkostning til vedligeholdelse af www.landsbysamvirket.dk. 
Den lød på 15.000 kr. for 1.1.-31.12.2008. Desuden udleverede han en side til afkrydsning af aftaler 
og med priser for enkeltopgaver af ”Dansk Media”. Mødet sluttede kl.21 med en stor tak til Helle 
og Jesper, der havde sørget for gløgg og æbleskiver.   

Næste møde er fastsat til d. 8. jan. 2008 i lokalerne ved ”Kultur og Fritid” i Skanderborg. 
Ref. Hans Gravsholt 

http://www.detskeriskanderborg.dk/
http://www.landsbysamvirket.dk/


Referat af Borgermøde d.15.nov.2007 
i Borgernes Hus, Søballevej 6A, Veng 

   Til mødet, der begyndte kl.1930 var der ca.70 deltagere, som blev opfordret til at udfylde et kort med navn og 
”landsby” samt evt. mail-adresse, så de senere kunne kontaktes. 
   Helle Blæsbjerg bød velkommen og man sang ”Hist hvor vejen slår en bugt …”. Hun gennemgik programmet 
og præsenterede kort Landsbysamvirket, der blev oprettet for ca. 2 år siden. Navnet ”samvirket” er valgt, fordi 
Skanderborg Kommune anvender dette for de forskellige interessesammenslutninger fx idræt og kultur. Helle 
nævnte bl.a., at ca. 1/3 af borgerne i Skanderborg Kommune bor uden for ”byerne” Skanderborg, Stilling, Hør-
ning, Ry, Galten-Skovby og Låsby.  
   Helle viste herefter bl.a. en oversigt over indbyggere i byer og landsbyer i Skanderborg Kommune samt en liste 
over ”bebyggelser” dvs. landsbyer med mindre end 200 indbyggere. Hun havde valgt afgrænsningen 200 og be-
tegnelsen bebyggelser, fordi Danmarks Statistik anvendte dette. 
 
   Herefter fik Connie M. Skovbjerg fra Landdistrikternes Fællesråd ordet. Hendes indlæg er vist på Landsby-
samvirkets hjemmeside og skal derfor ikke gengives her. Hun præciserede bl.a. at hun var fra Hovborg i Vejen 
Kommune og fremhævede vigtigheden af, at man altid sagde landsbyens navn, når man præsenterede sig. Hun 
forklarede, hvad ”Landdistrikternes Fællesråd” (LDF) stod for.  
   LDF blev stiftet i 1997 som en paraplyorganisation for mange ret forskellige interesser. En del af hendes indlæg 
kan findes i pjecen ”Kørekort til Landdistrikterne”. Som det fremgår af pjecen, er LDF landdistrikternes interes-
seorganisation, der som medlemmer har landsdækkende foreninger, organisationer og kommuner. Hun havde en 
del pjecer med, som interesserede kunne tage. 
   Connie fremhævede bl.a., at det var en stor fordel for landsbyerne at have et fælles talerør og et forum, hvor der 
kunne udveksles erfaringer og oplysninger. Dette er ikke det samme som styring. Det vigtigste var og er lokalt 
initiativ og engagement – at der er lokale ildsjæle. Mange steder er der oprettet lokalråd også kaldet landsbyråd 
eller andet. Disse lokalråd kan omfatte repræsentanter fra foreninger, institutioner, erhvervslivet, landbruget o.a. 
grupper. Her kan der udveksles idéer og man kan tale sammen og blive enige om initiativer til udvikling af lokal-
samfundet.  
   Læs mere i pjecen ”Kørekort til landdistrikterne” og se hendes bilag på hjemmesiden. 
   Det handler om borgerinddragelse! For landdistrikterne/landsbyerne gælder det om at fokusere på fæl-
lesnævnere. Et samvirke ville fx kunne samle op på trafikbehov (busforbindelser m.v.) generelt, så man 
taler med samlet stemme. Conny skitserede strukturen og samvirkets rolle og placering i forhold til lo-
kalråd, kommune m.v. Det handler om 
 differentiering. Fortæl den gode historie om det enkelte sted. Find ståsted og værdi.  
 at skabe særlige forudsætninger for bosætning, hvis ikke landsbyerne skal mistrives og i værste fald sygne 
hen. Fortæl hvorfor I bor der. Hvad skal styrkes og udvikles?  

 den målrettede indsats. Benyt Jer af den positive tilgang. Information. Fortæl de gode historier og hvorfor 
Herskind eller andre steder er stedet at bo. Tænk markedsføring - fx åben landsby. Lav måske ligefrem selv ma-
teriale til potentielle tilflyttere. 

 
Næste indlæg var Helle Blæsbjerg, der mere udførlig omtalte oversigten over fordelingen af befolkningen i 
Skanderborg Kommune. Hun fremhævede, at landsbyerne i 2006 havde haft en fremgang på 4,2 pct. mod 0,9 pct. 
i de 6 ”byer” og 0,6 for landsgns. For resten af kommunen (landdistrikterne) var resultatet omtrent uændret. Se bi-
lag fra hendes indlæg på hjemmesiden. 
   Landsbysamvirket vil: 
• Levende landsbyer og liv på landet 
• Bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land 
• Tæt samarbejde mellem Skanderborg Kommune og landsbyerne 
• Fastholdelse og udvikling af de enkelte landsbyers kendetegn og karakteristika 
• Dialog og udveksling af idéer og erfaringer på tværs af landsbyerne i Skanderborg Kommune  



   Helle fremhævede, at Landsbysamvirket har fået en god kontakt til både politikere og embedsmænd i Skander-
borg Kommune – fx har Jesper Simonsen deltaget i møderne og bl.a. også sørget for udarbejdelsen af den lille 
flyers, der lå på alle stolene. Her de nævnte punkter også vist.  
 
   Efter Helles indlæg var der kaffepause, hvor deltagerne ivrigt drøftede de omtalte indlæg og andet af interesse 
for lokalsamfundene. Helle mindede deltagerne om at udfylde kortet med oplysning om navn, landsby og evt. 
mail-adresse. 
 
   Planchef Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune fik herefter ordet. Hun gav først en omtale af kommunens 
planstrategi, som er byrådets værktøj til at gennemføre deres vision. Hun omtalte Idé-offensiven, hvor der havde 
været mere end 700 idéer - mange indlæg var fra landdistrikterne, og mange af idéerne kunne udveksles mellem 
bidragyderne. Den 19.dec. vil forslaget til planstrategi være færdig, og den vil så være i høring til 31.marts 2008. 
   Hun fremhævede også det gode samarbejde med Landsbysamvirket, og nævnte, at selv om Skanderborg Kom-
mune har fået betegnelsen ”Bykommune”, var man meget bevist om, at kommunens kendetegn er den flotte natur, 
de mange seværdigheder og de mange aktive landsbyer. Kendetegnet for landsbyerne er, at de ikke er luknings-
truede. De vokser, selv om de ligger i en bykommune. 
   I administrationen og blandt politikerne er man bevidst om, at det fortsat skal være attraktivt at bo i landsbyer-
ne, der giver overskuelighed og fællesskab. Her har man naturen tæt på, og der bør udvikles processer og værktø-
jer til at fastholde aktiviteterne i landdistrikterne. 
   Hun gennemgik derefter Kommuneplan 2009. Se også bilag fra hendes indlæg på hjemmesiden. 
 
   Efter dette indlæg bad Helle om spørgsmål, som der var mange af. Der ønskedes oplysning om: hvem der var 
høringsberettiget. Bente svarede at det var alle, der havde bedt om at være det – bl.a. de forskellige samvirker, 
men også en del foreninger. Desuden vil der blive annonceret i bladene, så alle kunne blive orienteret.  
Kollektiv trafik, hvem der var med i Landsbysamvirket, hvordan man talte indbyggere inden for og uden for 
byskiltene, samt hvordan lokale projekter blev opfanget. 
Helle svarede til det sidstnævnte, at man bør benytte hjemmesiden, så alle idéer bliver registreret, så der kan føl-
ges op på dem. Se mail-adressen info@landsbysamvirket.dk på den udarbejdede flyer. 
Planerne for fx skolerne. Også her bør man benytte mail-adressen hvis man ”opsnapper” noget, men der vil sik-
kert hurtigt komme debat om emner, der - som fx skoler - ofte vedrører flere landsbysamfund. 
Der var ”naturligvis” også bemærkninger om, at Landsbysamvirket ikke skal være et ”mini-byråd”. Helle svare-
de, at dette var man bevidst om, og derfor er det vigtigt, at der er oplæg og indspil på hjemmesiden, så Landsby-
samvirket hele tiden er klar over, hvad der er af ønsker om og modstand mod eventuelle planer.  
Den kollektive trafik blev igen fremhævet som et væsentligt emne. Fx var det ønskeligt, at der blev etableret go-
de forbindelser fra Galten-Skovby til Skanderborg. Desuden var der spørgsmål om udbygning af bredbåndsnet 
og et nyt rådhus i Veng. 
Frygt for at Landsbysamvirket kan blive prygelknabe for de upopulære beslutninger og forslag om små kiosker i 
landsbyerne. Det kan fx være førtidspensionister eller indvandrere, der kan klare dette. Kommer kommunen ud 
til landsbyerne? Helle vil gerne, og Bente svarede, at det ville hun også, og måske kunne der også være tale om 
konsulenttimer. Jesper Simonsen, Kultur og Fritid advarede dog mod at køre ”sololøb” på kommunen. Man bør 
bruge Landsbysamvirket, som dog ikke kan føre de enkelte sager. 
Steen A. Frøslev, Sjelle pointerede, at Landsbysamvirket ikke bør styre enkeltsager, men kan hjælpe landsbyom-
råderne. Der har været større deltagelse i borgermøderne i landsbyerne end i byerne. 
Helle Blæsbjerg sagde, at hun var glad for samarbejdet med Bente til at forklare m.m. 
Der ønskedes oplysninger om planstrategi og kommuneplan, og det blev fremført, at borgerind-
dragelse ikke var lig med borgerbestemmelse. Det er stadig politikerne, der bestemmer. 
 
   Efter disse og andre spørgsmål og svar kunne Helle konstatere, at klokken var over 22, og hun oplyste, 
at Landsbysamvirket afholder stiftende generalforsamling d.31.jan.2008. Derefter afsluttede hun mø-
det med en tak til deltagerne og en særlig tak til Connie M. Skovbjerg og Bente Hornbæk. 

Ref. Hans Gravsholt 

mailto:info@landsbysamvirket.dk


Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 11 i Landsbysamvirket 
Tid: Tirsdag d.6.nov. 2007, kl.19–21 (ca.). Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 
 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen, Steen A.Frøslev, Jesper Simonsen 
og Hans Gravsholt. Afbud fra Inge Lorenzen. Frav.: Ove Krogsøe, Gl. Rye og Jens Jacobsen, Alken. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 10. Godkendt. Helle orienterede om den 
afsendte ansøgning på 145.000 kr. til Indenrigsmin. Landdistrikspulje. Det blev besluttet, at de 
seneste 3-4 referater skal vises på hjemmesiden. Orla sørger for det. 

2. Borgermøde. Orla udsender programmet til alle landsbyerne. Helle fortalte, at Connie M. Skov-
bjerg har fået pressemedd. og program. Bente Hornbæk er også orienteret. Helle nævnte også, at 
der lige var udgivet en bog om landdistrikter. Det blev besluttet, at hun bestiller nogle eksempla-
rer af den. Annoncering. Jesper fortalte, at ”kommune-annoncen” kommer i de 4 uge-aviser 
onsdag d. 7. nov. Helle vil sende annoncen med program og pressemeddelelse til Brian på 
Uge.avisen og få ham til at bearbejde den og videresende materialet til de 3 andre ugeaviser. Je-
sper havde fået trykt 1.000 Flyers, og deltagerne fik hver en stak med til omdeling og til biblio-
teker, skoler m.m. Jesper vil trykke 120 kort til mødet, som mødedeltagerne skal skrive navn og 
landsby/bebyggelse(lokalsamfund) og evt. mail-adresse på, og på mødet lægge i en kasse, som 
Jesper også vil fremskaffe.  

3. Gennemgang af overheads for Landsbysamvirkets indlæg. Helle gennemgik de overheads, 
hun påtænkte at vise – bl.a. en præsentation af arbejdsgruppen. Det besluttedes kun at vise navne 
på deltagerne, dvs. Helle, Jørgen, Steen, Orla og Hans og nævne Inge, Ove og Jens. Især drøfte-
des en oversigt over indbyggere i Skanderborg Kommune opdelt på byer, landsbyer og ”bebyg-
gelser”, dvs. samfund med mindre end 200 indbyggere. Det blev drøftet, om områder med under 
200 indbyggere skulle kaldes landsbysamfund eller bebyggelse. Det sidste valgtes, fordi det blev 
brugt af andre. Det blev fremhævet, at det var vigtigt, at Helle også omtalte den stiftende gene-
ralforsamling d. 31. jan. 2008. Jørgen undersøger, om den kan afholdes i Borgernes Hus. Helle 
skal også nævne, at der – sammen med Skanderborg Kommune - ansøges om støtte i Land-
distrikspuljen for 2008, og hun skal opfordre til, at man kommer med idéer til Landsbysamvirket 
på mail-adressen på vores hjemmeside.  

4. Dagsorden for mødet.  
Anslåede tider 
Kl.19.30: Helle byder velkommen og gennemgår programmet. 
Kl.19.45: Connie M. Skovbjerg, Landdistrikternes Fællesråd. 
Kl.20.15: Helle præsenterer Landsbysamvirket og viser statistik m.m. 
Kl.20.45: Kaffe og rygepause. 
Kl.21.00: Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune. 
Kl.21.30: Helle styrer en debat med spørgsmål og afrunder mødet. 

5. Eventuelt. Det blev aftalt at møde senest kl.19 den 15.nov. Helle, Jørgen og Steen vil møde no-
get før for at sikre, at det tekniske virker. Steen har lærred+projektor med, og Jesper har også en 
projektor og en ”stemmekasse” med. Han vil tage stikord, og Hans skriver referat fra mødet. Det 
blev vedtaget, at Helle sender mail til ”byrødderne” med indbydelse, oversigten over indbyggere 
og evt. pressemedd. Der var flere forslag til ”start-sang”, men vist flertal for ”Hist hvor vejen 
slår en bugt”. Næste møde efter Borgermødet i Borgernes Hus: 4. dec. kl. 19 i lokalet hos 
Kultur og Fritid, Adelgade 105. Her er hovedpunkterne Evaluering af borgermødet, Økonomi 
og Vedtægter. Desuden skal den stiftende generalforsamling d. 31. jan. 2008 forberedes, og ind-
komne forslag diskuteres. 

Ref. Hans Gravsholt 



Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 10 i Landsbysamvirket 
Mandag d.22 okt.2007, kl.19–21(ca.). Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 
Afbud fra Inge Lorenzen, Ove Krogsøe og jensine@mail.tele.dk  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 9. Referatet godkendt. Orla ønskede et punkt 
med om ansøgninger. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 9. Referatet godkendt. Orla ønskede et punkt 
med om ansøgninger. 

3. Siden sidst. Statistikken er ajorført. Hans havde kopi af omtale fra Folkebladet med en oversigt 
over landsbyer (dvs byer med over 200 indbyggere). Det har ikke været muligt at finde oplysninger 
for mindre landssamfund. Jesper forsøger igen, om der kan findes noget. 

4. ”Borgermøde” i november. Mødet afholdes i Veng Borgerhus d.15. nov.2007. Er bestilt. Jesper 
viste udkast til ”postkort” med oplysning om Landsbysamvirket. Det vil blive trykt i 1.000 eksem-
plarer. Han viste også udkast til ”annonce” (invitation) til ”Borgermødet”. Den skal vises på kom-
munens infoside i ugebladene. Der var nogle få rettelser, og Jesper afleverer til trykkeriet dagen ef-
ter (tirsdag d.23.10.). Rettelserne var bl.a. adresse på Veng Borgerhus (Borgernes Hus?), samt en 
oplysning om ”vores” mailadresse. Tilmelding slettes. Orla vil få registreret 
info@landsbysamvirket.dk. Han vil også orientere Jesper om farvekoder til materialet. Der skal ik-
ke være tilmelding, men der laves et kort til navn og landsby, som alle deltagerne bedes udfylde og 
aflevere på mødet. Der var en kort drøftelse om kortets udseende og indhold. Dette tages der ende-
lig stilling til på næste møde.   Orla og Jesper vil senest onsdag d.24.10. udarbejde udkast til pres-
semeddelelse, som derefter vil blive sendt til gruppen, og Orla vil ”udsende” indbydelsen til alle 
mail-adresser på hjemmesiden. Helles forslag til overheads blev drøftet og godkendt med mindre 
rettelser – fx skal programmet være som i Jespers ”annonce”. Hun arbejder videre med dem og vil 
udsende resultatet, når der er mere.  

5. Hjemmesiden. Jesper spurgte til omtale af www.detskeriskanderborg.dk, som har været omtalt i 
stort set alle aviser og ugeblade. Omtalen har været god, men der har tilsyneladende ikke været no-
gen, der har reageret på den. Jesper vil gerne have kontakt til alle hjemmeside- og lokalbladsredak-
tører for at orientere dem om muligheden for brug af den. Steen har links til den og ”vores” på 
hjemmesiden for www.sjelle.dk, og Hans har efterfølgende også etableret link til dem på 
www.herskindsigt.dk. Der er besøgstæller på hjemmesiden. Helle orienterede om, at indlæg på 
kommunens idé-offensiv især var fra landdistrikterne, hvilket havde overrasket en del.  

6. Foreningen ”Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune”. Jørgen og Hans har udarbejdet et 
udkast til vedtægter for foreningen. Oplæget blev drøftet, og der var nogle ikke særlig præcise for-
slag til ændringer og flertal for, at foreningen først skulle oprettes i 2008. Det blev besluttet at af-
holde et ”bestyrelsesmøde” d.8.jan.2008 og stiftende generalforsamling d.31.jan.2008. På mø-
det d.4.dec. skal vedtægterne drøftes, så de kan gøres færdig d.8.jan.2008.  

7. Økonomi. Helle meddelte, at tilskud er modtaget, samt at der er overført penge til Danskmedia. Det 
blev besluttet, at Helle fortsat har fuldmagt, som så efter generalforsamlingen overføres til ny kasse-
rer, som måske ikke bliver Jørgen. 

14. Ansøgninger. Orla orienterede om forslaget til ansøgning til hhv. Landlegatet i DFFE og i Landdi-
striktspuljen. Her var der nogle bemærkninger, som Orla registrerede. Han arbejder videre med an-
søgningerne og vil onsdag d.24.10. sende dem til Helle, som derefter vil attestere og indsende dem. 

15. Eventuelt. Næste møde er den 6.nov. kl.19 i Kultur og Fritids lokaler på Adelgade 105, hvor al-
le forhåbentlig kommer. Her er det primært afviklingen af ”Borgermødet” d.15.nov., der skal drøf-
tes, men også vedtægter og annoncering af generalforsamling skal drøftes. 

Helle fortalte, at hun havde modtaget oplysning om, at de fraværende vil komme til mødet d.15.nov. 
Ref. Hans Gravsholt 
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Referat af møde nr.9 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.20.sept.2007 kl.19-21 hos Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 

Til stede: Jesper Simonsen, Helle Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup og Hans Gravsholt 
 

1. Dagorden og referat af møde nr.8. Begge dele blev godkendt, men bør fremover som faste punkter have God-
kendelse af referat, Økonomi og Ansøgninger. Jørgen havde endnu ikke fået fuldmagt til kontoen. Sammen med 
Helle klarer de det i banken. Der var enighed om, at Jørgen ved beløb over 5.000 kr. skal have transaktioner atte-
steret af ét bestyrelsesmedlem – helst formanden. Helle og Orla laver en aftale om betaling for udarbejdelse af en 
hjemmeside for Landsbysamvirket.  

2. Siden sidst. Jesper havde intet nyt vedr. landsbyoversigten. Vil ajourføre med haller og sognegårde. Han 
havde haft kontakt med Mogens Knudsen, EnviroConsult, der arbejdede med landdistriktspolitik. Vedhæftede ark 
med omtale af idéer vedr. møde om Fremtidsværksted og udkast til Idékataloger m.m. blev drøftet. Han havde 
medvirket ved et lignende projekt i Skiffard nord for Kolindsund, Djursland. Der var enighed om, at vi først skul-
le have holdt borgermødet og generalforsamlingen. Helle har haft kontakt med Bente Hornbeck, som gerne vil 
med til borgermødet, og sikkert kan bidrage med meget. Helle deltager i et dialogmødet d.11.okt.2007 – arrange-
ret af Kultur- og Borgerserviceudvalget.  

3. ”Borgermøde” 15.nov.2007. Jørgen har aftale med Borgernes hus, Veng. Der er plads til ca.200 i salen og 
der er bestilt kaffe og brød. Flere forventes der heller ikke. Helle havde haft kontakt til Løth i sekretariatet for 
Landdistrikternes Fællesråd (LF). Han var gået på pension, men Helle udleverede vedhæftede brev fra Connie M. 
Skovbjerg, LF, som viste et tilbud på indlæg ved Borgermødet. Det blev besluttet, at Helle kontaktede hende og 
drøftede, hvad hun især skulle have med i indlægget. Prisen er 3.000 kr. excl.moms+3,35 kr./km til kørsel. Helle 
fortalte, at hun syntes, at Skanderborg Kommune burde tegne medlemskab af LF og derefter overlade Landsbyrå-
det login-koden, der gav adgang til en del oplysninger på LF´s hjemmeside. Jesper vil undersøge, om dette var 
muligt. Medlemskab giver også rabat på konsulentydelser, der reduceres fra 900 kr./time til 600 kr./time.  
   Derefter drøftedes annonceringen af Borgermødet. Jesper får det i ugebladene på kommunens info-rubrik – 
1.gang d.7.nov. og igen dagen før mødet dvs. d.14.nov. For at nå det, skal han have det færdig d.30.okt., og han 
laver et forslag til annonce, plakat og en pressemeddelelse, som mailes til bestyrelsen i medio oktober. Når den er 
godkendt, vil Orla sende det ud til alle på hans mailliste og tage den med på Landsbysamvirkets hjemmeside. 
Desuden udarbejder Jesper en ”folder” til at ligge fremme på mødet, hvori der bl.a. orienteres om hjemmesiden, 
der forinden er blevet annonceret. 
    Udkast til dagsorden for Borgermødet: 

1. Velkomst v.Helle 
2. Foredrag af Connie, LF 
3. Vision/mission v. Helle 
4. Kaffe og diskussion 
5. Debat og indlæg af Bente Hornbeck 
6. Afrunding og afslutning v.Helle 

  Det blev besluttet, at der ikke skulle være tilmelding, men at man forsøgte at få navne på deltagerne,  så de sene-
re kunne kontaktes og evt. opfordres til at komme til den efterfølgende generalforsamling. –mødet skal gerne be-
virke, at kontakten til Landsbysamvirkets ”bagland” (landsbyerne) blev styrket. 
4. Ansøgning om ”Årets Landsby”. Hans meddelte, at Gjøl vest for Ålborg blev ”Årets Landsby”.  Det var 
uforståeligt, men det havde været en god proces at få udarbejdet ansøgningen. At det blev Gjøl skyldes måske, at 
den lå noget mere ”ubekvem” i forhold til omgivelserne, men han vidste det ikke. 
5. Udpegning af repræsentant(er) til lederprisudvalget. Jørgen accepterede at gå ind i det, og Hans forsøger at 
få Inge Lorenzen til at være den anden. Inge har efterfølgende accepteret det. 
6. Hjemmesiden. Orla vil på forsiden lave et link til pressemeddelelse og program og en overskrift ”Husk Bor-
germødet”. Helle oplyste, at der intet var til hinder for at anvende kalenderen fra Voerladegård. Den var hentet 
gratis på internettet. 
7. Eventuelt. Helle vil maile siderne med ”Visions-kasser” til bestyrelsen, og Helle+Jørgen udarbejder en ansøg-
ning til kommunen om tilskud til finansiering af Borgermødet, dvs. betaling af indlægsholder, kaffe m.m. 
       Ref. Hans Gravsholt 
PS: Inge har fået ny mail-adresse, som er sandmark@gefiber.dk

mailto:sandmark@gefibernet.dk


Referat fra Landsbysamvirkets møde nr. 8 tirsdag den 21. aug. 2007 
Sted: Kultur og Fritidsforvaltningen, Adelgade, Skanderborg. 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Jørgen W. Petersen, Hans Gravsholt og Jesper Simonsen. 
1. Godkendelse af dagsorden og referat nr.7. Begge dele blev godkendt. Hans Gravsholt blev ”udnævnt” til 

sekretær (referent) og Jørgen W. Petersen til kasserer. 
2. Siden sidst  

a. Status på ansøgninger. Helle oplyste, at der var bevilget 21.762 kr. fra Landlegatet. Desuden er der 100.000 
kr. fra Landdistriktspuljen. Der blev udleveret Budget og Regnskab for 1.5.07- 30.4.08. Budgettet viste 
121.762 kr. i udgifter, og i regnskabet var der anført 45.862 kr. til Dansk Media for arbejde med hjemmesi-
den samt 7.500 kr. til revisor. Der var enighed om, at der skulle søges de 2 steder igen. 

b. Status på hvem vore landsbyer er og oplysninger om dem. Jesper gennemgik en liste over landsbyer og 
lokalsamfund i Skanderborg Kommune. Forsamlingshusene var der næsten styr på, men ”foreninger” var 
noget sværere at få registreret, og hvad med haller og sognegårde? Jesper vil på næste møde redegøre for, 
hvad han kunne finde oplysninger om. 

3. Hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk. Orla gennemgik opbygningen og Jesper supplerede med en 
gennemgang af kommunens opbygning af dens hjemmeside. Ved Kultur og Fritid under Borger er der et link 
til ”Landsbysamarbejde”. Herfra var det muligt at komme videre til landsbysamvirket. Jesper redegjorde 
desuden for portalen ”Det sker i Skanderborg” – underforstået i foreninger o.lign. i Skanderborg Kommune. 
Der blev drøftet flere ændringsforslag – bl.a. mulighed for billeder øverst t.v. på www.landsbysamvirket.dk. 
Helle udleverede en side med ”Aktiviteter til en kalender” og henviste til den kalender, der var på hjemmesi-
den for Voerladegaard. Hun vil undersøge, om Orla kan få den og bruge den ved Landsbysamvirket. Hjem-
mesiden skal annonceres senest 6 uger inden Stormødet d.14.nov. – altså senest 1.oktober. På næste møde 
skal det fastlægges, hvordan. Der blev udelt en oversigt fra Landsbynetværket over links til byportaler og 
over aktuelle aviser, der kunne/skulle have en pressemeddelelse. 

4. ”Borgermøde” i november. Jørgen undersøger, om det kan holdes i Borgernes Hus ved Veng. Han spørger 
også om stole, kaffe og kage – ikke borde. Det antages, at der måske vil komme 100-150 deltagere. Helle vil 
kontakte Løth fra sekretariatet i Landdistrikternes Fællesråd, som hun kendte fra andre sammenhænge, og 
som vil være velegnet til at give et oplæg på mødet. Måske kan det blive aktuelt at kontakte Ålborg Universi-
tet - fx Jan Holm Ingeman, der i 2006 udarbejdede rapporten ”Skivholme sogn  - Nordpol eller smørhul?”. 
Hans mail-adresse er: ingeman@socsi.aau.dk. 

5. Ansøgning om ”Årets Landsby”. Hans præsenterede et udkast til ansøgningen og udleverede borgmester 
Jens Grønlunds anbefaling. Desuden udleveredes et referat af den nylig afsluttede Pilgrimsvandring, hvor der 
deltog ca.140 vandrere, og en snes hjælpere og indbudte deltog også i festen i Herskindhallen om aftenen. 
Derefter udleverede Helle udkast til Landsbysamvirkets anbefaling af Herskind til titlen ”Årets Landsby”. 
Med en enkelt rettelse blev det godkendt. Helle vil rette på skrifttyper m.m. og vil forsøge at få ”et logo” ind 
øverst på siden. 

6. Økonomien – hvordan ser den ud i dag? Helle gav en kort redegørelse og henviste til det ved pkt.2.a. om-
talte bilag. 

7. Eventuelt. Orla fortalte, at han forgæves havde forsøgt at få kontakt med Jens Jakobsen, Alken og Helle 
havde talt med Annette Rask Krogsøe, Gl.Ry. De har accepteret at være med i bestyrelsen, men Annette var 
forhindret i at deltage i møde nr.8. Orla vil få dem med på oversigten på hjemmesiden, når han har modtaget 
de nødvendige oplysninger og tilsagn. Hans spurgte om afholdelse af generalforsamling. Det skal ikke være 
på stormødet d.14.nov., men kort tid efter. Nogle opfatter bestyrelsen som en selvbestaltet gruppe. Derfor er 
det vigtigt, at der på stormødet bliver reklameret for generalforsamlingen, så der kommer mange til valg af 
bestyrelse.  

På hjemmesiden bør der være en tekst m.m. der orienteret om Landsbysamvirkets formål og arbejds-
opgaver - herunder Vision og Mission. Helle vil til næste møde udarbejde et udkast.  

Mødet startede kl. 19 og sluttede kl.2130, og Jesper blev takket for ”husly”+brug af kopimaskine m.m.  
Næste møde er torsdag den 20.september.   Ref.: Hans Gravsholt 
PS: Jørgen vil gerne have regler for, hvor meget han kan udbetale uden attestation – fx 5.000 kr., samt at større 
beløb skal attesteres af formand+1 bestyrelsesmedlem. Desuden kan han ikke se en beslutning om, at der skal be-
tales 45.862 kr. til Danske Media. Har ikke kunnet træffe nogen i Borgernes Hus. 

http://www.landsbysamvirket.dk/
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Referat fra Landsbysamvirket´s møde nr. 7 den 25.juni 2007 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Hans Gravsholt, Steen Frøslev, Jesper Simonsen, Jørgen W. Petersen 
Referat nr. 6 vedtaget. 
Jette Engelbrecht er udtrådt af gruppen og erstattes af Jesper. Tak til Jette for en engageret indsats. 

Møder resten af året.  Alle gruppemøder holdes Adelgade 105, 8660 SKB.  kl. 19. 
Tirsdag d.21.aug., torsdag d.20.sept., mandag d.22.okt., tirsdag d.6.nov. og tirsdag d.4.dec. 
Steen har meddelt, at han måske ikke kommer til alle møder. 
Stormøde er berammet til 14. nov. kl. 19.30 i Borgernes Hus eller Kulturhuset, Skanderborg.   
 

Status på ansøgning om midler fra Landsdistriktspuljen for 2007:  
Vi har fået bevilget 100 000kr. som er det halve af hvad vi søgte. 
Helle har følgende forslag til budget 2007 
- 6 offentlige møder med proceskonsulent  48 000kr. 
- hjemmeside til landsbysamvirket  29 000kr. 
- lokaleleje til stormøde(r)        6 000kr.  
- Projektledelse      1 000kr. 
- kaffe & fortæring   10 000kr. 
- mødeforberedelse, kontor, porto & telefon    2 000kr. 
- revision St. A. Busch-Sørensen Skanderborg   7 500kr. 
I alt                          103 500kr. 
Kassebeholdning ca. Arvet fra Ry gruppen 10.000kr 

Møde om borgerinddragelse 6. juni 
Emner: skole, nærhed til institutioner, kultur tilbud, borgerservices decentralt m. m. 
Helle og Orla deltog i mødet 

Visionskonferencen i kulturhuset den 21. juni 2007 med Borgmester Jens Grønlund 
Der deltog ca. 150 i løbet af aftenen. Fra Landsbysamvirket deltog Helle & Orla+Hans. 
Der foreligger et konference-oplæg og en hjemmeside med flere ideer www.ideoffensiv.dk   

Gennemgang af aktiviteter i efteråret 2007-07-2007 
Stormøde er planlagt til d.14.nov.2007 i enten Kulturhuset i Skanderborg eller Borgernes Hus i Veng. Detailplan 
mangler.  
Hvornår og hvordan skal Landsbysamvirkets hjemmeside markedsføres. Plan mangler. 
Skal vi være flere i arbejdsgruppen, eller skal vi vælge en bestyrelse på stormødet, som er offentlig. 
Med x antal bestyrelsesmedlemmer. Orla har kontakt med mange lokalsamfund? Har mulige emner. 
Helle sender et skema med landsbyernes navne digitalt, som vi returnerer med oplysninger om lokale aktiviteter, 
butikker & foreninger og lignende. 
Jesper finder ud af, hvad lokal-samfund under 200 individer hedder i kommunens planlægning. 
Skal vi støtte Herskind som kandidat til årets landsby? Stemningen var positiv. 
Hans og Orla deltager i mødet om koordinering af hjemmesider i Skanderborg kommune 
Skal vi have en plan for kontinuerlig økonomisk tilskud fra Skanderborg kommune? Og til hvad? 
Hvad vil vi bruge vores hjemmeside til? Skal vi have en vedtaget strategi? 
Skal vi drøfte emner, som sporadisk opstod på mødet, men ikke blev færdigbehandlet på E-mail? 
Skal landsbysamvirket have en politik om at blande sig i aktuelle sager om trafik, skoler, sundhed, ældrepleje, 
børnepasning og ligene emner. 
Hvilke kanaler skal vi benytte og hvordan? Samarbejde eller trusler? Hvor stærke er vi? 
Jesper tilbød at hjælpe med at udforme skrivelser, brochurer og pamflets.  
Skal vi søge penge fra fonde og lignende finansieringskilder? 
Vi mangler en kasserer i Landsbysamvirket. Har vi et emne? 

Referent: Jørgen Walter Petersen 
 



Referat fra Landsbysamvirket´s møde nr. 6 den 9. maj 2007 
 

Deltagere: Helle Blæsbjerg, Jette Engelbrecht, Orla Jegstrup, Hans Gravsholt & Jørgen W. Petersen 
 
Dagsorden nr. 5 blev godkendt 
  
Helle har deltaget i en konference om lokalt demokrati på Nyborg Strand og kom hjem med mange nye 
ideer og et inspirationskatalog udarbejdet af Teknologi-Rådet 
 
Vi drøftede dialogmøder med de interesserede samvirker i Skanderborg kommune, og besluttede at for-
søge at arrangere et eller flere møder i efteråret 2007 for at styrke dialogen med flest mulige samvirker. 
 
Hvordan definerede vi en landsby? Jette Engelbrecht undersøger kommunens normer. 
 
Alken har forespurgt, om de kan deltage i vore møder. Helle B. snakker med Jens/Signe fra Alken. 
 
Vi forventer, at der er ca. 50 landsbyer/lokalsamfund vil samarbejde med Landsbysamvirket. 
 
Jette E. fortalte at Kultursamvirket i NySkanderborg er understiftelse. 
 
Skal vi have kontakt til forsamlingshuse og evt. hvordan. 
 
Stormøde i okt./nov.2007 med politikere. Borgere, foreningsformænd, spejdere, idrætforeninger og an-
dre 1000 ben. 
 
Vi drøftede finansiering og håber at nogle de søgte midler bliver bevilget i år. 
 
Helle omtalte en hjemmeside ”Fur Nyt”, som er værd at gæste. 
 
Orla talte om, at det kræver penge at leje plads til vores hjemmeside. 
 
Helle introducerede et planlægningsværktøj, som giver et godt overblik til dem med skarpe øjne. 
Og gisninger til os andre. 
 

Der er møde i Kulturhuset den 6.6.2007 kl. 17, og vi talte om et formøde, men det kan vi ikke nå.  
Referent: Jørgen W 

 



Referat af Møde nr. 5 i Landsbysamvirket 
 
Tid: Tirsdag den 27. februar 2007, kl. 19 – 21 Sted: Voerladegård Skole 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
2. Opfølgning på mødet med Kultur- og fritidsforvaltningen den 1. februar 2007  
Der var enighed om, at vi havde haft et godt møde og at det var dejligt, at vi fik tilknyttet en kontaktper-
son til arbejdsgruppen. Der var også enighed om, at der er et godt grundlag for det videre samarbejde. 
 
Helle havde gennem Charlotte Valløe modtaget invitation til at deltage i en konference om lokalt demo-
krati i Nyborg den 22. marts 2007. Det er Teknologirådet der gennemfører konferencen og det er også 
dem, som har været ansvarlig for Tænketanken om Nærdemokrati. Helle sender invitationen videre til 
gruppen og den enkelte vurderer sin mulighed for at deltage i konferencen, som er gratis. 
 
3. Hvordan kommer vi videre? 
Vi trækker i arbejdstøjet – nu har vi fået en række af de ydre rammer for vores arbejde på plads – dog 
har vi ikke så mange penge, at gøre noget for (ansøgninger til Landdistriktspuljen og Landlegatet afven-
ter svar). 
 
4. Lave et oplæg til aktivitetsplan – hvad skal vi lave og hvem gør det? 
Vi fik sat overskrifter på nogle aktiviteter, som er: 
• Visionsarbejdet i Skanderborg Kommune 

o Nærdemokrati og borgerinddragelse 
o Landdistriktspolitik 
o Planstrategi 2007  
o Kommuneplan 2009 
o Evt. borgermøde 

• Etablering af landsbysamvirket 
o Organisering af arbejdet 
o Modeller for landsbysamvirke 

• Hjemmeside 
o Kontakt til landsbyerne 
o Få ”stof” på hjemmesiden 

• ”Salgsarbejde” 
o Pressemateriale 

 
5. Næste møde – fastlæggelse af møder for 1. halvår 2007 og ”overblik” over hvad der ellers sker 
med relation til os. 
Det blev aftalt, at Helle tager kontakt til Jette og at de lægger en møderække indtil sommerferien. 
 
6. Eventuelt 
Steen har fået en ny mail, som han har ”daglig” kontakt til, som er SAF@bu.aarhus.dk. 

Helle 
 
 
Tidligere har der været 4 møder, en del mail samt besøg hos kommunen m.m.: 
 

4.møde i Landsbysamvirket d. 4.okt.2006 kl.19 i Veng Beboerhus. 
Dette referat har jeg (Hans Gravsholt) ikke



3.møde i Landsbysamvirket onsdag d.13.sept.2006 i Beboerhuset i Veng. 
 Deltagere: Orla, Inge, Charlotte, Jørgen og Helle(ref.) 
 1. Økonomi 
Charlotte orienterede om, at nærdemokratiprojektet skal afrapportere og afregne med Indenrigsministe-
riets Landdistriktspulje ca.1.okt.2006. Der er pt. lidt midler i overskud, som bruges til at medfinansiere 
etableringen af et landsby-it-netværk for landsbyerne i Ny Skanderborg Kommune. 
   Omkring midler til at fortsætte projektet om nærdemokrati (som nok vil få et andet navn) blev det af-
talt, at vi efter mødet mandag d.18.sept.2006 samler op på materiale til en ansøgning til Indenrigsmini-
steriets Landdistriktspulje, som skal være klar til medio okt.måned. 
 2. Indhold og organisering af et ”Landsbyråd” 
Helle gennemgik det udleverede papir – tekst indsat i rammen. (Ikke med her – ca. ½ side) 
   Der var enighed i gruppen om, at dette passer fint med, hvad vi ser som indhold i et evt. fremtidigt 
”Landsbyråd”. Helle vil supplere papiret med nogle af elementerne fra Faurskov Kommune-papiret,  
som alle fik en kopi af på mødet. 
   Gruppen gennemgik på mødet de papirer, som Ny Skanderborg Kommune har udarbejdet om ”Styr-
kelse af Det lokale Demokrati i Ny Skanderborg Kommune, og som er blevet offentliggjort på deres 
hjemmeside umiddelbart efter sommerferien. Denne drøftelse gav anledning til at forberede nogle 
spørgsmål til mødet mandag d.18.sept.2006. 
 3. Forberedelse af mødet med Ny Skanderborg Kommune mandag d.18.sept.2006 
Helle orienterede kort om, hvem vi er – at vi ikke er en ”selvbestaltet” gruppe, og Charlotte sender en 
mail med det brev, vi tidligere har sendt til Sammenlægningsudvalget sammen med deres svarbrev til 
Helle inden mandag. 
Emner til mødet mandag: 
- Hvilke og hvor mange landsbyer med tilhørende landområder er der i Ny Skanderborg Kommune?  
Arbejdsgruppen vil gerne have mulighed for at få adgang til følgende oplysninger med tilhørende land-
områder: zonestatus, indbyggertal, forsamlingshus, skole, dagligvarebutikker, antal af foreninger. 
- Deres definition af en landsby. Er fx Ry også en landsby? Eller er det en ”centerby”? 
- Nærdemokratigruppen påtænker at lave en fælles landsbyportal fo Ny Skanderborg Kommune. 
- Hvilke tanker ligger der bag det, som blev offentliggjort umiddelbart efter sommerferien, og hvordan 
vil de udmønte det? (papirerne er meget orienterede i retning af byrådets behov og ikke borgernes). 
Hvad er status for det udmeldte? 
- Papirerne tager meget udgangspunkt i enkeltsagsbehandling – i flg. Planloven skal man anlægge en 
helhedsbetragtning for æandsbyerne. 
- Er I interesserede i, at vi fortsætter en dialog? 
 
Vi skal huske, at dialogen skal være positiv og ikke ”angribende” på mødet. 
Noget af det grundlæggende at få styr på, er de 5 R´er 
 Rammer  Retning 
  Relationer 
 Roller  Regler 
 
Det er aftalt, at vi mødes bag Skanderborg Rådhus kl.1850 på mandag. 
4. Eventuelt og næste møde 
Næste møde er aftalt til onsdag den 4. oktober 2006 kl.19 i Veng Beboerhus. 
Telefonliste:  
Inge:  8695 4241 
Orla: 4057 1972 og 8657 1972 
Charlotte: 8689 0091 og 4085 2025 
Jørgen: 8694 6612 og 2380 2370 Mail: petersen.veng@petersen.mail.dk  
Helle: 7578 2574 og 2374 8574 
 

mailto:petersen.veng@petersen.mail.dk


 

2. møde i Landsbysamvirket: 12.juni 2006.  
Deltagere: Inge, Jørgen, Orla og Charlotte 
 
   Vi har sendt et brev til FU og SU (Sammenlægningsudvalget), og vi går ud fra, at det er gået videre til 
Kultur- og Borgerserviceudvalget. Af brevet fremgår, at vi meget gerne vil i dialog med medlemmer af 
udvalget. Udvalget har møde d.15. og 29. juni samt 10.aug., hvor det iflg. planen skal færdiggøre et ud-
spil til SU om principper for nærdemokrati m.v. 
 
  Hvis det ikke kan lade sig gøre at få et møde med udvalget, vil vi indkalde til stormøde om udvalgets 
udspil med alle landsbyer/bysamfund, vi kender adressen på. Udvalgets medlemmer inviteres med. Vi 
vil under ingen omstændigheder have traditionel paneldebat, men måske snarere en cafédebat, hvor poli-
tikerne og én af os er ”bordværter” (bliver siddenen, mens resten cirkulerer). Dette møde satser vi på at 
afholde i løbet af uge 34 (sidste ½-del af august). Alle bedes overveje, om de kender et velegnet lokale 
og en god men billig proceskonsulent. 
 
   Inden udvalgsmødet d.15.juni vil vi kontakte udvalgsmedlemmerne: 
Orla kontakter Jørgen (A) 
Charlotte kontakter Jens (V) 
Helle eller Terkild kontakter Lars (A) 
Inge kontakter Steen og beder ham tage en snak med Tage (B) 
 

Der kom følgende ud af det: 
Fra Orla: Jeg har ifølge aftale på mødet d.12.6. talt med Jørgen Gaarde. Vi havde en hyggelig samtale. 
Jeg forklarede, vi gerne ville høre om kommunens planer for landsbyerne og nærdemokratiet i den nye 
kommune. Det var også noget af det, de var ved at planlægge. Vi var også lidt inde på økonomi uden at 
komme ind på noget præcist, men han kunne forestille sig, der ville blive en fast pulje til alle landsbyer. 
Han viste også interesse for at tage en direkte dialog på et møde i aug. Derfor blev vi enige om at kom-
me med nogle datoer. Jeg kan se, sammenlægningsudvalget skal have møde den 16.aug. Jeg har lovet at 
give ham svar tilbage. 
Fra Charlotte: Jeg har forgæves forsøgt at få fat i Jens Szabo (V), som ikke har taget sin telefon. 
Fra Inge: Jeg fik fat i Steen, som har ligget ”underdrejet” på grund af en lungebetændelse. Han vil tage 
en snak med Tage Nielsen om vores fælles projekt. 
Fra Terkild: Til Lars: Er landsbyerne med i nogen dialog med udvalget? Lars: Nej ikke endnu. Vi har 
talt, diskuteret, været uenige samt brainstormed, og embedsværket har lagt øre til. Herefter vil embeds-
værket skrive noget sammen på baggrund af det, vi talte om. I dette forventer jeg, at landsbyerne vil væ-
re nævnt – men ved ikke noget før jeg får ”sammen-skrivet” på mødet. 
 
 
   Inden et stormøde kan finde sted, er det vigtigt, at Helle og Charlotte får nedskrevet de tanker og erfa-
ringer, vi hidtil har gjort os om nærdemokrati. 
 
   Økonomi: Charlotte får snarest afsluttet regnskabet sammen med Kristian og giver et evt. overskud til 
stormødet og/eller Orlas hjemmesideinitiativ. 
    
 



1. møde i Landsbysamvirket: 2.maj 2006 i Ry (hos Charlotte).  
Deltagere: Inge, Hans, Orla, Jørgen, Helle og Charlotte. Afbud fra Steen. 
 
Vi opstillede i fællesskab følgende dagsorden:  

1. Afklaring af fælles vision/mission/budskab. Herunder finde et navn til netværket. 
2. Hvad skal der til, for at vi er klar til en politikerdialog? Køreplan. 
3. Fondsmidler. 
4. Adresseliste. 
5. Eventuelt og næste møde. 

 

Ad.1: Vi indkredsede nogle overordnede begreber, bl.a. 
- fælles talerør 
- netværk til erfa- og idéudveksling 
- deltagelse/inddragelse i den politiske beslutningsproces 

Helle skriver der sammen, så vi kan bruge det, når vi en dag indkalder til stormøde for alle landsbyer. 
Det kan danne udgangspunkt for eventuelle vedtægter. Charlotte omdelte - til inspiration – samarbejds-
aftalen mellem Århus Kommune og Fællesrådet i Århus. Angående navn var vi rundt om ”Landsbyer” 
og ”Landdistrikt”. For at få de lidt større bysamfund med og evt. borgerforeninger i Skanderborg med, 
landede vi på ”Nærdemokrati i Skanderborg Kommune”. Navnet er et forslag, som vi skal tage op, når 
vi indkalder til stormøde. 
Ad.2: Den udsendte pressemeddelelse omformuleres og sendes til Forretningsudvalg og Sammenlæg-
ningsudvalg med et tilbud om at være sparringspartner og et ønske om at mødes inden sommerferien. 
Ad.3: Orla er i gang med at undersøge, hvilke fonde, man kan søge, når kassen med Landdistriktpulje-
midler er tom. Han har fundet en pulje, der muligvis kan finansiere fælles IT-portal, og han vil kontakte 
Terkild, Roy og Steen (samt øvrige webmasters) for at formulere en fælles ansøgning. 
Ad.4: Misforståelse vedr. de forskellige adresselister blev opklaret. Han man rettelser til sin egen adres-
se, meldes det til Roy. 
Ad.5: Vi håber selvfølgelig at få svar fra politikerne snarest, men har vi ikke hørt fra dem inden, mødes 
vi den 12.juni og aftaler den videre strategi. 

Således opfattet af Charlotte 
 

D.22.april 2006 blev der på Knudsøskolen afholdt en arbejdsdag i landistriktnetværket  
Der var ca.30 deltagere og næsten lige så mange landsbyer var repræsenteret. Anne Weber Carlsen fra 
Silkeborg hjalp med at afvikle arbejdsdagen.  
Referat: Kontaktperson: Helle Blæsbjerg. Tlf. 8578 2574 

Nærdemokrati skal vokse fra neden men gødes fra oven. 
 Repræsentanter fra 10 landsbyer og mindre bysamfund mødtes lørdag d.22. april på Knudsøskolen i Ry. 
Derudover havde 20 landsbyer meldt ind, at de ikke kunne sende en repræsentant denne gang, men at de 
er meget interesserede i at deltage fremover i det omfang, de har ressourcer til det. 
 Der blev udvekslet mange gode erfaringer og lyttet til, hvordan man i Favrskov og Ny Silkeborg Kom-
mune har valgt at inddrage borgerne udenfor centerbyerne i arbejdet med kommunesammenlægningen. 
  I Ny Silkeborg kommune har man nedsat et nærdemokratiudvalg under økonomiudvalget, og i Faur-
skov har sammenlægningsudvalget etableret Arbejdsgruppen for kultur, fritid og lokalsamfund. Her 
mente deltagerne, og ikke mindst Anne Weber Carlsen, som har været projektleder i NySilkeborg Kom-
munes Nærdemokratiprojekt, at de selv og politikerne i Ny Skanderborg Kommune kunne lære noget. 
  Der blev på mødet etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Voerladegård, Jeksen, Sjelle, 
Herskind, Ry og Veng, som vil forberede en dialog med politikerne om, hvilken struktur, man finder 
mest hensigtsmæssig for at fremme en positiv dialog samt hvilke kompetencer, man med fordel kan ud-
delegere til lokalsamfundene uden at kollidere med styrelsesloven. Det er vigtigt, at der afsættes penge, 
også til en sekretariats- eller tovholderfunktion i storkommunens budget, så borgernes initiativer kan fø-
res ud i livet. ”Det skal gro fra neden men gødes fra oven” var der én, der udtrykte. En anden tilføjede: 
”hvis man har været aktiv frivillig i en årrække og ikke får afsat synlige fodspor, brænder man ud”. 



  Næste skridt bliver så ud fra politikerdialogen at formulere fælles visioner med afsæt i de anbefalinger, 
der kom fra Tænketanken om nærdemokrati sidste år. Der blev på mødet identificeret elementer til en 
landsbypolitik: 
Vækst og udvikling er ikke nødvendigvis identiske. Nogle landsbyer ser fx udstykninger som noget, der 
fremover kan sikre, at den lokale skole kan bevares. Andre steder vil en udstykning true lokalsamfundet, 
fordi den fx kan skæmme naturen. Gruppen ønsker derfor aktivt at forholde sig til lokal- og kommune-
planer.  
Levende landsbyer, herunder adgang til idrætsfaciliteter, biblioteker – også for folk uden bil. 
Decentral borgerservice. 
En videreudvikling af principper for hvordan og hvornår borgerinddragelse skal finde sted.  
 

  Desuden var der enighed om, at det inden for en overskuelig fremtid er vigtigt at udbygge det eksiste-
rende netværk mellem landsbyerne, så alle landsbyer/bysamfund (beboerforeninger) kommer med, og så 
der også er mulighed for temagrupper på tværs, en slags ”digitalt gadekær”. Gruppen rummer en del 
professionelle IT-folk, så det bliver nok tiden og økonomien, der sætter grænsen for, hvor langt man når 
på det digitale område. I øjeblikket er flere landsbyer koblet på http://landsbynetvaerket.dk/. Men det er 
væsentligt at sikre, at borgere uden internetadgang også får mulighed for at deltage i arbejdet. 
Med venlig hilsen Charlotte Valløe, Klostervej 73, 8680 Ry. Tlf. 8689 0019. Mail: gg-ry@private.dk
 

Arbejdsdag for Ny Skanderborgs landsbyer 
Invitation til alle landsbyer og bysamfund i Ny Skanderborg Kommune. 

  Vi inviterer hermed alle landsbyer og mindre bysamfund i Ny Skanderborg Kommune til en arbejdsdag 
lørdag d.22.april kl. 10-17 for at udvikle elementer til en landsbypolitik, fremme dialogen med politikere 
og embedsmænd og styrke netværket. 
  Arrangementet er åbent for alle interesserede, dog skal man tilmelde sig senest hos Charlotte Valløe (se 
nedenfor) onsdag d.19. april kl. 12. Arbejdsdagen foregår på Knudsøskolen i Ry og styres af Anne We-
ber Carlsen, som sidste år var projektleder i et tilsvarende projekt i Ny Silkeborg Kommune. 
  Visionsgruppen i Ry har i det forløbne år samarbejdet med aktive fra andre landsbyer og bysamfund i 
den nye storkommune. Der er nu baggrund for at udvikle konkrete principper og redskaber i den fremti-
dige, konstruktive dialog mellem bysamfund og politikere hhv. forvaltning.  
   Det foreløbige arbejde har peget på fire bærende søjler i arbejdet: 
* frivillighed (det er i praksis kun lysten, der kan drive værket!) 
* forskellighed (der er ikke meget energi i standardiserede inddragelsesformer!) 
* forpligtelse (det er en gensidig forpligtelse, der giver energi og mod til at bære opgaverne igennem – 
og det er kun en forpligtet, ansvarlig indsats, der modtages seriøst af politikere og forvaltning.), samt  
* forankring (det er accepten af at hænge sammen som kommune – i sidste instans som en del af en 
endnu større sammenhæng – der kan modvirke landsbychauvinisme!) 
  Der er indtil nu foreslået temaer omkring Dialog/kommunikation, Rekruttering og kompetenceudvik-
ling, og Kvalitetsindikatorer, men der formuleres sikkert flere temaer i løbet af arbejdsdagen. 
  Arrangementet er en del af et udviklingsprojekt om netværk og nærdemokrati, der har fået støtte af In-
denrigsministeriets Landdistriktspulje. 
Vi glæder os til at høre fra Jer. 
Med venlig hilsen Charlotte Valløe, Klostervej 73, 8680 Ry. Tlf. 8689 0019. e-post: gg-ry@private.dk
 
 
 
D.6.april 2006 holdt arbejdsgruppen vedr. formelle strukturer mellem lokalråd og kommunen et møde. 
Der er én sides referat fra mødet, som var kommunalt og bl.a. drejede sig om høringsret og udtaleret. 
Der sluttes med, at der skal samles op på det ved næste møde, der blev fastsat til d.20.april 2006. 
 

http://landsbynetvaerket.dk/
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