Landsbysamvirket

- i Skanderborg Kommune

Referat af

Møde nr. 16 i Landsbysamvirket

Torsdag d.3.april 2008, kl.19 Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 44
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 15. Godkendt
2. Integrationspolitik – hvad giver vi som høringssvar? Samtidig med bestyrelsesmødet
afholdtes der et borgermøde om emnet. Bestyrelsen syntes, at især side 7 og 8 er relevante
for Landsbysamvirket. Der var ingen, der havde kendskab til ”problemer” i landsbyerne, men
det var tilsyneladende især indvandrerkvinder fra Somalia og Mellemøsten, som havde problemer – på alle sociale områder. Jesper gennemgik kort arbejdet med rapporten, som han
havde været ”medforfatter” til. Med integration tænkes der især på udlændinge. Jesper og
Helle skriver et høringssvar og mail-er det rundt. Rapporten ”Kurveknækkerne” blev drøftet.
Hans havde den på en fil og vil sende den sammen med referatet.
3. Repræsentantskabsmøde i maj – fastlæggelse af tid og sted. Helle havde ikke hørt fra
Bente Hornbech om dato, men det blev besluttet, at det skulle være torsdag d.29.maj, hvis
hun kunne. Alternativt kunne det blive tirsdag d.27.maj. Helle afklarer det med Bente, og
spørger hende, om hun kan deltage i næste bestyrelsesmøde d.8.maj.
Flere havde registreret en lokal ”modstand” mod Landsbysamvirket, men det normale var,
at nogle blot skulle have tid til at vænne sig til ”nyskabelsen”, og når de fik forklaret formålet,
blev de efter en ”tænkepause” ofte mere positive. Helle bad om emner til repræsentantskabsmødet. Når dato og program er fastlagt, sendes det ud til alle i Orlas mailregister.
4. Hjemmesiden. Orla forklarede kort om kalenderen, som han og Arne endnu ikke havde fået
færdig og tilbød de fraværende ved forrige møde en kort introduktion til hjemmesiden. Hans
havde haft dårlige erfaringer med billederne på hjemmesiden. Orla vil undersøge problemet.
5. Økonomi. Arne har endnu ikke fået fuldmagt til kontoen, og det var nødvendigt med et referat fra den stiftende generalforsamling. Hans vil til næste møde medbringe et referat med bestyrelsens og dirigentens navne på, som så kan underskrives. Han vil også medbringe et eksemplar af vedtægterne (med dato), der også ofte er underskrevet af bestyrelsen. Helle uddelte et regnskab, der efter fradrag af 7.500 kr. til revision sluttede med en rest af de
100.000 kr. fra Landdistrikspuljen på 24.652,81 kr. så beholdningen sammen med de overførte 10.000 kr. fra tidligere projekt og 21.762 kr. fra Landlegatet er på 49.664,81 kr. Fristen
for Landdistriktspuljen er 1.juni, og der kan søges om forlængelse af perioden, hvilket gøres,
når vi nærmer os tidsfristen. Der er ingen tidsfrist ved Landlegatet. Orla viste en oversøgt
over fonde, og han, Karina (og Jesper) fortsætter med at undersøge mulighederne for at ansøge om fondsmidler.
6. Eventuelt. Kommunens betaling for vareudbringning med busserne syd og øst for Skanderborg var ophørt. Problemerne med den forkert udsendte reklameavis fra coop var tilsyneladende ikke almen. Ingen havde registreret tilsvarende problemer som i Herskind. Hans fortalte, at han nu var valgt ind i bestyrelsen i ”Landsbyrådet for Herskind-Skivholme”, som havde
haft generalforsamling d.1.april. Han havde der redegjort for Landsbysamvirkets arbejde og
opgaver og omdelte kopi af redegørelsen. Hans orienterede kort om generalforsamlingen i
Kultursamvirket. Han deltog sammen med 30 andre og har referat og formandsberetning.
Han fortalte også, at der har været årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd. Egon Kjær Sørensen, Voerladegård kom i bestyrelsen, og Steffen Damsgaard, Landboungdom blev formand.
Hans omdelte også en invitation til byrådsmedlemmerne til at deltage i en markering af en
cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme. Helle lovede at sende et eksemplar af ansøgningen om de 100.000 kr. i Landistriktspuljen til de nye i bestyrelsen, dvs. Anja, Karina og
Arne.
Næste bestyrelsesmøde er d.8.maj, hvor der bl.a. skal udarbejdes program for repræsentantskabsmødet (den 27.maj?), som sandsynligvis kan afholdes i Borgernes hus ved Veng.

