
 
Landsbysamvirket 

- i Skanderborg Kommune 
 
Referat af Møde nr. 15 i Landsbysamvirket 
 
Torsdag den 13. marts 2008, kl. 19 – 21 (ca.) på Rådhuset, Skanderborg Kommune, 
Adelgade 44, indgang 4 (døren i hjørnet), mødelokale 1B. 
 
   Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup, Karina Præste-
gaard, Jesper Simonsen og Hans Gravsholt. Afbud fra Arne Nørskov, og døren var låst, da  
Anja Veldt fandt den ca.kl.1930.  
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.14. Begge godkendt, men under pkt.3 

også brev fra Hårby-Veng, integrationspolitik og økonomi.   
2. Opfølgning på høringssvar. Der blev rettet en mindre fejl. Senere (ved pkt.4) blev svaret 

lagt på hjemmesiden.  
3. Reklamer for ”dagligbrugsen” v/Hans. Problemet er, at tilbuddene starter nogle dage før 

reklamehæftet kommer ud. Der var tvivl om, hvor mange butikker, det drejede sig om, og 
man mente, at kunderne jo kunne besøge butikken 1.dag for at undgå, at de gode tilbud var 
udsolgt. Det vil også være muligt at se tilbud på internettet. Tages op igen på næste møde. 
Brev fra Hårby-Veng om grønne områder, vedligeholdelse, trafik, gadebelysning m.m. 
Det nævnte er sikkert gældende i mange landsbyer. Helle udarbejder udkast til svar, og 
emnet tages op igen på næste møde.  
Integrationspolitik. Helle havde lige modtaget brev fra kommunen om det. Emnet tages 
med på næste møde. Kommunen vil orientere om det på et ”stormøde” i maj. 
Økonomi: Helle sagde, at beholdningen er på ca.40.000 kr. Arne har endnu ikke fået bank-
fuldmagt og har derfor ikke overtaget kassererjobbet. Jesper havde oplyst om oplysninger 
fra Landdistrikternes Fællesråd om tilskudsmuligheder. Orla og Karina (og Jesper) under-
søger, om der er noget, der skal søges om. Der er endnu ikke kommet svar fra Landlegat-
ansøgningen. Det kommer først engang i maj.      

4. Hjemmesiden v/Orla.  
a. Gennemgang af indhold. Der blev kort redegjort for opbygningen 
b. ”Kursus”. Med eksempler blev det vist, hvordan der kunne indberettes og rettes. Der 

blev rettet nogle steder. Desuden blev kalenderen vist og drøftet. Her ønskede man vist 
dagsorden for førstkommende bestyrelsesmøde. Dette slettes, når referatet foreligger. 

c. Forslag til tiltag. Orla sender mail til ”Landsby-kilderne” med opfordring til at bruge og få 
kendskab til siden. I mail´en skal de opfordres til at læse høringssvaret og referater m.m. 
på hjemmesiden og bruge mail-adressen til bemærkninger.  

5. Eventuelt. Det blev drøftet, om suppleanterne skal inviteres med til møderne. Dette var der 
ikke tilslutning til, men de bør orienteres og have referaterne fra møderne. Ad hoc-grupper 
blev også drøftet. Et emne kan her være trafikken i landsbyerne. Helle oplyste, at man på 
”Stormødet” i maj overvejede at starte ad hoc-grupper. 

 
Næste møde: 3.april kl.19. Samme sted, dvs. Adelgade 44, indgang 4, mødelokale 1B. 
 

Ref.: Hans Gravsholt 
PS: Hans udleverede et eksemplar af deres lokale kvartalsblad ”Herskindsigt” 
 


