Landsbysamvirket

- i Skanderborg Kommune

Referat af Møde

nr. 18 i Landsbysamvirket

Torsdag den 12. juni 2008, kl. 19 – 21 på Rådhuset, Adelgade 44, mødelokale 1B
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Karina Præstegård, Orla Jegstrup, Anja Veldt,
Arne Nørskov, Jesper Simonsen og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 17. Godkendt
2. Repræsentantskabsmøde i maj. Der var ca.50 deltagere til mødet.
a. Opfølgning på mødet. Der var enighed om, at mødet var vellykket, selv om der var kommet nogle
skeptiske bemærkninger bl.a. fra Gl.Ry, hvor man for nylig havde foretaget noget lignende. Man følte, at resultatet ”blot stod og samlede støv”. Det kan sikkert ikke undgås, at flere har samme opfattelse, men der bør være en positiv indgang, og projektet giver mulighed for lokal aktivitet og samarbejde mellem befolkningen. Desuden vil ansøgninger til diverse fonde have større mulighed for positivt
resultat, når der er enighed i lokalområdet om de påtænkte arrangementer. Pamplet´en er endnu OK,
og der er endnu en del tilbage, men den bør ajourføres, når den skal genoptrykkes. Vi skal sikre os, at
der er journalister med næste gang. En journalist fra Lokal-Avisen har ringet til flere i bestyrelsen.
b. Processen – hvad sker der nu (herunder mailen fra Karina). Der var ca.25 deltagere til opstartsmødet umiddelbart før bestyrelsesmødet. Anja: I Stjær er den nye formand Jens Bølling positiv for
projektet og andre er det også. Anja vil ikke ”køre” det alene, men vil gerne deltage. Jørgen: I Veng
er der 5 medlemmer i gruppen, men der savnes familier med børn. Der er desuden arrangeret et møde
i Veng sognehus med Henrik Bojsen fra Cowi. Karina: Har udsendt brev og har fået kontakt til flere
i Vitved. Orla: Har indkaldt til møde i Jeksen, hvor der ikke er mange foreninger og kun en garage
som samlingssted. Hans: Mogens Grejsen var med på mødet på rådhuset, og der er i området Skivholme sogn materiale, der klarer de fleste spørgsmål i skemaet. Der vil blive taget kontakt til mange
personer inden skemaet afleveres. Hans uddelte et eksemplar af nyeste udgave af det lokale kvartalsblad Herskindsigt. Arne: Der er kontakter, som også omfatter 3 mindre beboelser omkring Hylke.
Helle: I Voerladegård er der også kontakter, som også omfatter nogle små lokalsamfund og flere foreninger samt skolen, og hun præciserede, at hun ikke ville styre processen. Hun konstaterede, at der
altså i de ovenfor nævnte 7 områder er aktiviteter i gang
c. Kommunikation til landsbyerne. Helle fortalte, at der p.t. var 17 landsbyer tilmeldt processen og
foreslog, at der rundt om i kommunen blev afholdt 7 rundbordssamtaler om det lokale områdes udvikling og foreslog, at det blev 7 på hinanden følgende torsdage kl.1930 med 1.gang d.21.aug. Hun så
gerne, at der til alle møder deltog mindst et par personer fra bestyrelsen. Der skal sendes mail ud til
alle 41 landsbyer. Bjedstrup er endnu ikke med, men der har været kontakt til landsbyen. De 3 nye i
bestyrelsen følte, at de havde opfattelsen af, at det var kommunens, der ”kørte” projektet, og blot
brugte os som gratis arbejdskraft. Opfattelsen skyldes nok, at de ikke havde været med i udformningen af ansøgningen sammen med kommunen, som medførte et tilskud på 145.000 kr. og et tilsvarende beløb fra kommunen i form af bl.a. mandtimer og materialer. Henrik opfattes delvis som kommunens mand, men har er projektets mand. Anja og Karina udarbejder udkast til pressemeddelelse/info,
som sendes til Helle, der så bearbejder den og sender den til hele bestyrelsen til godkendelse. Derefter lægges den på vores hjemmeside.
3. Hjemmesiden. Orla beklagede den kedelige situation med hjemmesiden. Han havde sammen med Arne fået lavet en midlertidig, og der var enighed om, at den skulle udbygges, men ikke være interaktiv.
Der blev udleveret kopi af brev fra Profil Design. Der var enighed om, at Orla – sammen med Arne –
udbygger hjemmesiden og sletter ordet ”Midlertidig Hjemmeside”. Der skal bl.a. være en oversigt
over ”medlemmer”, dvs. tilmeldte landsbyer og beboelser, og ”kommunekortet” skal også på.
4. Eventuelt. Helle nævnte, at der endnu ikke var foretaget en overdragelse af kassen til Arne, men at det
snart ville ske. Økonomi og Regnskab skal med som fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Næste møde: Torsdag d.14.aug. kl.19 samme sted. Her inviteres Inger Espersen og/eller Bente Hornbæk med.
Ref. Hans Gravsholt

