Referat af møde nr. 67 i Landsbysamvirket
Torsdag d.10.okt. 2013 kl.19. Sted: Skanderborg Kommunes Rådhus
Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Hans Erik Jepsen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen
og Knud Erik Elmann Jensen,.Afbud: Orla Jegstrup og Hans Gravsholt
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 66. Godkendt.
2. Referat fra dialogmødet.
3. Nyt fra møde med Vej og Trafik. Kresten Madsen er ny kontaktperson, overordnet trafik politik er
under udarbejdelse til 2014. Landsbysamvirket kunne evt. være med, give indput til udformningen.
Pulje til nyanlæg har 5 prioriteter v. henvendelse; alvorlige uheld, særlige tryghedsmæssige forhold,
sikker skolevej og trafiktæthed. Henvendelser fra enkelt personer er svært at håndtere, hvad er sær interesse og hvad er fælles interesser eller indsigelser. Landsbysamvirket kunne arrangere borger møder
med Vej og trafik som gæstetaler. Find landsbyscenarierne fra 2009. find og analyser behovene og ønskerne fra disse. Vælg 2-3 landsbyer der er oplagte som opstart eller eksempler. Bente sender links.
4. Spørge skema. Formålet med spørgsmålene skal afklares, Landsby scenarierne skal gennemgåes for at
finde evt. beskrivelser og ønsker der er gennemgående. Punktet kommer med på næste møde.
5. Status på Liv i forsamlingshusene. Succes indtil nu.
6. Skal vi videreføre Liv i Forsamlingshusene med Kultur samvirket. Ja vi skal, Arne og Egil repræsentere Landsbysamvirket. Bente indkalder til møde.
7. Nyt fra udvalgene. 139 Miljø og Plan, Jeppe vil undersøge hvad det er, vedr. Tørring
8. Evt. Digitalisering v. Bente. Digital postkasse skal oprettes, kræver virksomheds nemid. Alle med et
CVR nr skal oprettes. Bibliotekerne er behjælpelige medvejledning. Kontakt person er Charlotte Jakobsen. Udbetaling af støtte fra Landsbysamvirket til april, kan kun ske til digital postkasse. Foreningernes
aften 2014, forslag til forsk. Scenarier for samvirker, samråd og oplysningsforbund efterspørges.
9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, når det efter få dage er godkendt, aftalte ændringer og opdateringer. Næste møde 14.11.2013 foreslås afholdt i Gl. Rye bogcafe, Knud Erik undersøger, jeg foreslår vi skubber dette til andet tidspunkt. Måske i foråret hvor vi kan se Lyngbakkerne ved
samme lejlighed.
Ref. Lars Andersen

