
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 17 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.8. maj 2008, kl.19–21, Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 44, mødelokale 1B 
Deltagere:  
Helle Blæsbjerg, Jørgen Walter Pedersen, Karina Præstegård, Orla Jegstrup, Anja Weldt, Arne Nørskov, 
Jesper Simonsen og Hans Gravsholt. Bente Hornbæk og Inger Espersen fra Plan & Erhverv deltog i pkt 2. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 16. Godkendt, men Orla Jegstrup erindrede om, at 

der vist ikke var svaret på et brev fra Hårby. Se referat fra møde nr.15. Helle lovede at gøre det. 
Helle oplyste, af der var bevilget 145.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Landsbysamvirket var ansøger 
sammen med Skanderborg Kommune, og der var ikke reduceret i det ansøgte beløb. 

2. Repræsentantskabsmøde i maj. Mødet er fastsat til torsdag d.29.maj kl.1930. Borgernes Hus er bestilt. 
a. Indhold & dagsorden. Mødets hovedtema vil være samarbejdet med kommunen om landsbypolitik-

ken, og derfor forsøges det at få borgmester Jens Grønlund til at indlede mødet. Bente Hornbæk gav 
en orientering om processen og oplægget til den. 
Kick-start med punkterne Ramme,  Service og Slutprodukter (Kommuneplan og udviklingsplan) 
Proces i de enkelte landsbyer.  Frist ca. 1.oktober. 
Workshop. Input fra ovenstående – temaer på tværs. 1.høring i starten af 2009. 
Scenarier i ”Høring”. Præsentation på internettet. ”Afsluttende” Workshop.  
Jesper og Helle deltager i forberedelsen af dagen (sammen med kommunen) mandag d.19.maj.      
Helle omdelte et eksempel på ”Landsby-plan” fra Røgen v. Hammel – nu i Faurskov Kommune.   
Udkast til dagsorden: 
1. Velkomst + status fra Landsbysamvirket. Helle Blæsbjerg. 
2. Kommuneplan 2009 og projektet. Borgmester Jens Grønlund. 
    Kommuneplan-processen. Bente Hornbæk. 
    Processen i den enkelte landsby. Helle Blæsbjerg. 
    Rammer, service og slutprodukt. Bente Hornbæk. 
3. Det videre arbejde. Bente Hornbæk og Helle Blæsbjerg. 
4. Eventuelt. 

 Helle forhørte sig om, hvem der evt. vil være ”ordstyrer/dirigent” ved lokale møder. Alle var indstillet 
    på at prøve, men vil gerne have et ”lille kursus” og/eller en vejledning inden.  

b. Annoncering m.m. Annonce i kommuneinfo d. 21. og 28. maj, og der udarbejdes efter d.19.maj en 
pressemeddelelse, som Orla sender til aviser og ugeblade i hans ”kartotek”. Orla udsender inden pin-
se en orientering til alle landsby-repræsentanter om mødet d.29.maj og med opfordring om at tilmel-
de personer til repræsentantskabet. Når det endelige program er fastlagt, skal det også udsendes.  

3. Underskrivning af vedtægter/referat fra stiftende generalforsamling. Hans havde udskrift af ”Ved-
tægter” og ”Referat af stiftende generalforsamling” med. Begge dele blev underskrevet, og Helle vil 
scanne det ind og sende resultatet på mail til bestyrelsen. 

4. Orientering fra dialogmødet. Jesper orienterede kort om ”Samvirkerne” i Skanderborg Kommune. 
5. Hjemmesiden. Orla fortalte(og Hans viste), at der på Landsbysamvirkets hjemmeside nu er billeder af 

alle i bestyrelsen.  
6. Eventuelt. Helle ville gerne have fordelt opgaven med at følge med i aktuelle emner på kommunens 

hjemmeside. Resultatet blev: Jørgen, Arne og Hans tjekker Byråd og Økonomi, Anja: Forsyn. og Miljø, 
Karina: Familie samt Kultur og Borger. Findes der noget af interesse, sendes der mail til alle i bestyrel-
sen. Undersøgelsen foretages på www.Skanderborg.dk under Politik og Dagsorden.  

Ref. Hans Gravsholt 
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