
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.59 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 12.okt.2012 kl.17 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.58. Godkendt.  

2. Trafik-dæmpning. Lars havde udsendt et bilag om emnet. Han har aftalt med Knud Sørensen, at 

chefen for Vej og Trafik, Jørgen Poulsen, sammen med   ???       deltager i næste møde. Der blev drøftet 

forskellige tiltag, der kunne reducere hastigheden på trafikken gennem landsbyerne. Det kan være bump, 

”Skildpadder”, chikaner (stationære og flytbare) og ”Din fart”. Sidstnævnte var nok mindst generende, 

men nok heller ikke så effektive. Der var usikkerhed om, der skulle udarbejdes en revideret Trafiksikker-

hedsplan med udgangspunkt i 2009-planen. Et spørgeskema til landsbyerne om deres behov blev også 

drøftet, og Lars oplyste, at der ved kommunen sikkert kan hentes bistand til udfærdigelsen af et skema. 

Han vil spørge kommunen om det og også bede dem om at redegøre for kommunens planer. 

3. Klimabevidst. Kører det? Egil og Orla havde deltaget i mødet om afprøvning af en hjemmeside. De 

syntes, at der var kommet mange gode tiltag, og de have givet en del tilbagemeldinger på oplægget. 

4. Formandsmøde d.4.okt. FOU, Samvirke og Samråd: Lars gav en kort redegørelse for mødet. Bl.a. 

nævnte han, at spejderne følte, at de ikke rigtig hørte til nogen steder. De får dog tilskud pr spejder, men 

der var ingen puljer, de kunne søge midler fra. 

5. Nyt fra udvalgene. Nyt forslag til Kommuneplan bør studeres nøjere. Der bør være link til den på 

hjemmesiden. Der er en del ændringer, som måske skal kommenteres. Det blev nævnt, at Aarhus Kom-

munes planer om kæmpevindmøller syd for Herskind var droppet, samt at Skanderborg Kommunes 

planer om kæmpevindmøller ved Forlev og mellem Sjelle og Skjørring også var droppet. I stedet for var 

der planer om flere i nærheden af Låsby. Desuden havde Faurskov Kommune igen medtaget kæmpevind-

møller ved Lyngballegård vest for Skivholme Skov. Der var ikke meget fra Grønt Råd. På Visit Skander-

borg var der dog noget – bl.a. om aktiviteterne omkring Gudenåen og en sti mellem Ry og Silkeborg.  

6. Eventuelt. Landsprisen 2013. Knud Erik havde fremsendt Region Midts opfordring om, at man kan 

søge om Landsbyprisen 2013. Fristen er 11.dec., og beslutningen om tildeling forventes at blive i febr. 

2013. Overrækkelsen bliver nok i april-maj 2013. Det blev besluttet, at der skulle sendes mail om det til 

alle på vores mail-liste, samt at der skulle orienteres om det i ugeaviserne. Landsbysamvirket vil opfor-

dre til, at der søges. Da vi skal med til at vurdere ansøgningerne, vil 1.dec. blive sat som frist, så de kan 

vurderes og resultatet sendes til kommunen, der skal videresende valget til Region Midt. De indkomne 

ansøgninger vil blive sendt til alle i bestyrelsen og vurderingen foretages via mail. Bente orienterede 

kort om aktiviteterne i Liv i Forsamlingshusene.  

7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat skal på, når bestyrelsen har haft det nogle 

dage. Desuden skal oplysning om Landsbyprisen og link til Kommuneplan 2013 på. Bente udarbejder 

notits til ugeaviserne og finder link til Kommuneplan 2013. 

Ref. Hans Gravsholt 

PS:   Referenten uddelte sept.-udgaven af lokalbladet Herskindsigt, hvori der bl.a. var oplysninger om,  

at der syd for Hertha nu var etableret en P-plads, rejst et fugletårn og udgravet en lille sø. Det - sammen 

med ”sejren” over kæmpevindmøllerne - var blevet fejret. Der er også en beskrivelse af behovet for en 

cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme, som nu er med på kommunens budget for 2015. Der ar-

gumenteres for, at 1.halvdel (til Skivholme Kirke) bliver gennemført tidligere og med hjælp og støtte fra 

lokalområdet.  


