
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 60 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.15.nov.2012 kl.19 på Rådhuset, Skanderborg Kommune 

Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, 

Knud Erik Elmann Jensen og Hans Gravsholt. Afbud fra Lars Andersen  

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 59 

 Begge dele blev godkendt. 

2. Foreningernes aften 

 Kommunen udsender en indbydelse. Det bliver d.8.jan.2013 kl.19 i Morten Børup Hallen. 

Kommunen har udsendt indbydelse til debatmøde d.27.nov. om forandringer i byer, landsbyer og det åbne 

land (kommuneplanen), og inviteret til Nytårskur d.17.jan.2013 i Festsalen på Sølund kl.19 med indledning 

af Jørgen Gaarde og musikalsk foredrag ved Steffen Brandt. Alle blev opfordret til at deltage begge steder. 

3. Kommuneplan, er der nogle kommentarer? 

 Kommuneplanen kan ses på internettet, og alle bør gennemse den og give kommentarer både d.27.nov. 

og skriftligt, hvor fristen er d.4.jan. Planen kan hentes på bibliotekerne. 

4. Liv i forsamlingshusene 

 Der har generelt været god tilslutning. Dog var arrangementet i Stjær dårligt besøgt om aftenen. Østjysk 

Kulturforsyning har i dag (d.15.nov.) et arrangement i Kulturhuset om Udkantsdanmark. På opfordring er 

indbydelsen udsendt til alle i mail-kartoteket. Det kolliderer lidt med Liv i Forsamlingshusene, hvor der 

forsøges at få aktiviteterne ud i landsbyerne, men indholdet retfærdiggjorde udsendelsen. 

5. Årets Landsby prisen 2013, er der nogle ansøgninger? 

 Der var endnu ikke modtaget ansøgninger om at blive Årets Landsby 2013 i Region Midt. Kommer der 

nogle inden fristen d.11.dec., vil de blive udsendt på mail. Se pkt. 6 i forrige referat. 

6. Nyt fra udvalgene.   Der var intet væsentlig fra Grønt Råd.  

Egil havde registreret en tilladelse til vandhul på 1400-1600 m
2
 i Mesing Overskov. Vedr. trafiksikkerhed 

var der afsat 12 mio.kr. over 4 år (2013-2016) + 1 mio.kr. til frivillige projekter fra 2014 + ½ mio.kr. til 

borgerdrevne mindre anlæg. Kan søges. Det er forberedende oplæg til drøftelse m.v. 

    Skanderborg Kommune har droppet VVM undersøgelse af vindmølleprojekterne ved Foerlev og mellem 

Sjelle og Skjørring, men Faurskov Kommune har derimod planer om kæmpevindmøller ved Lyngballegård 

lige nord for kommuneskellet. Skanderborg Kommune protesterer (frist 26.nov.), og argumentet, at der 

kommer en motorvej, holder nok ikke længere, fordi Vejdirektoratet anbefaler den nordlige linieføring.  

    Lokalplan 1013 om Lille Nyhavn mellem Kvikly og Kulturhuset er igen på, og der er en ansøgning om 

udvidet husdyrproduktion på Hylkevej 3. Mulighederne for trafikdæmpning blev drøftet. Egil havde regi-

streret, at der kan købes fartmålere for ca.1100 kr. Det var måske noget, der skal informeres om. 

7. Dialog mødet¨.     Da Lars var fraværende, blev punktet udsat til næste møde. Bente orienterede om en 

høring i jan.febr. om Sundhedspolitik. Mere om det senere. 

8. Eventuelt  

 Bente orienterede om Unge puljen, og Hans fortalte, at Vejdirektoratet har anbefalet den nordlige linie-

føring af omlægningen af Viborgvej til motorvej. Der er møde om det i dag. Havde d.13.nov. været til 

Årsmøde i DN og blev genvalgt til bestyrelsen. Inden var han til møde om sporene i Lyngbygård Ådal. 

Broen over åen er opsat, og der bliver indvielse d.2.maj 2013. Se mere på www.Herskind-skivholme.dk. 

Egil oplyste, at hjertestarteren i Hårby er etableret (opvarmet). Jeppe følte et behov for registrering af ”sor-

te mobilhulle”. Nogle steder registrerer man, men der er mange forhold, der spiller ind.  

   Det blev drøftet, om der skal arrangeres en bustur i 2014 til området i den østlige del af kommunen.  

Skal med som punkt på næste møde, som er d.10.jan.kl.19 samme sted. 

9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? 

Dette referat efter nogle dage og en rapport om Liv i Forsamlingshusen, når den foreligger.  

Ref:.Hans Gravsholt 

http://www.herskind-skivholme.dk/

