Referat af bestyrelsesmøde nr.58 i Landsbysamvirket
Torsdag den 6.sept.2012 kl.18 på Rådhuset, Skanderborg
Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen,
Knud Erik Elmann Jensen og Hans Gravsholt.
Afbud fra Hans Erik Jepsen (Jeppe)
1. Godkendelse af dagsorden og ref. af møde nr.57. Godkendt.
2. Behandling af indkomne ansøgninger. Der var kommet 14 ansøgninger, og den søgte støtte var på i
alt 824.500 kr. Heraf var de 3 største på i alt 545.500 kr. Det var væsentlig mere end der var tilbage,
så derfor måtte der foretages en kritisk vurdering af, hvem der skulle have og hvor meget. Bente og
Lars rapporterer videre til kommunen, der så sender svar til ansøgerne.
3. Klimabevidst.dk. Egil, Knud Erik, Orla og Hans har tilmeldt sig til at afprøve hjemmesiden om bæredygtig adfærd af. Der startes med et informationsmøde torsdag d.20.sept. kl.16-18 i kursuslokalet
på rådhuset, hvor der er pc’er til rådighed. Derefter prøves siden af hjemme i 3-4 uger, hvorefter man
mødes igen, og hvor der drøftes erfaringer og gives kommentarer. Der sluttes med et spørgeskema.
4. Trafikdæmpning. Der kom forslag om en ”dronninge-runde”, idet mange af de veje, som Dronningen kom på, var blevet nyasfalteret i anledning af besøget. Der er ikke set nævneværdigt i sagen. Lars
skal mødes med Knud Sørensen fredag d.7.sept. Se også omtale under pkt8 Eventuelt.
5. Energimesse i Ry. Ingen deltog, så der var intet nyt.
6. Nyt fra udvalgene. Ikke meget. Under Ny kommuneplan er der noget om børnehaven ved Hestehaveskolen mellem Sjelle og Skjørring, og der var ændringer af definition af områder flere steder.
7. Nyt fra Grønt Råd. Det væsentligste var oprettelse af ny skov ved AVK i Skovby.
8. Eventuelt. Næste møde torsdag d.11.okt. kl.19 samme sted. De efterfølgende er 15.nov. og 10.jan.
Egil foreslog, at der blev foretaget en spørgeskema-undersøgelse vedr. trafikdæmpning og gadebelysning. Det blev drøftet, om der skulle gennemføres en ny række orienteringsmøder i centerbyerne.
9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat skal på, når bestyrelsen har haft det nogle
dage. Desuden skal håndværkerlisten fjernes, da der ikke kommer noget på den.
Ref. Hans Gravsholt

