
 

Referat af møde nr. 61 i Landsbysamvirket 
Tid: Torsdag den 31.januar 2013 kl.17–19. Sted: Rådhuset, Skanderborg  

Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Knud 

Erik Elmann Jensen, Hans Erik Jepsen (Jeppe) og Hans Gravsholt.  

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 60. Godkendt. Dog en bem. om at dette møde 

var blevet flyttet et par gange og derfor udsat 3 uger. Generalforsamlingen var ikke med i referatet, 

men via mail var det blevet besluttet, at det bliver i Alling Forsamlingshus. Der kom ansøgning til 

Landsbyprisen 2013 og Alken blev indstillet. 

2. Generalforsamling, dagsorden, ordstyrere, regnskab, valg til bestyrelsen, hvem er på valg, 

underholdning, referent til generalforsamling, indlæg/underholdning. Som nævnt i pkt.1 afhol-

des generalforsamlingen i Alling, men Borgernes Hus var optaget torsdag d.21.febr. Derfor bliver 

det i Alling Forsamlingshus. Ændringen kom så sent, at kommunens annonce ikke fik rettet stedet, 

men på både kommunens og vores hjemmeside er stedet nu Alling.  

  Punkter til beretning blev drøftet og Lars skriver, taler og laver PowerPoint. Orla foreslog, at logo 

på siderne blev placeret i øverste højre hjørne. Lars overvejer det. Der var et par forslag til ordstyrer 

og Arne havde udsendt udkast til regnskab og efterspurgte regninger. Der var ingen. Beh. 1.1.2013 

er på ca.70.000 kr. inkl.12.500 kr. i tilgodehavender. 

  På valg er Egil og Arne. Knud Erik og Hans Erik skal også vælge, Den ene (Knud Erik) for 1 år. 

Der vil være en orientering om forholdene i Tåning og Gl.Rye (Anette Krogsøe/Preben Jørgensen?) 

og måske indlæg fra Alken. Lars forsøger at få bidrag fra Vej og Trafik.  

3. Liv i forsamlingshusene. Der er møde om det d.7.febr. kl.17, og der planlægges et info-møde d.18. 

april. Økonomien balancerede stort set, men der var stor forskel i tilslutningen de forskellige steder. 

4. Nyt fra udvalgene. Orla fortalte om et møde i Grønt Råd d.29.nov. Egil viste en lokalplanoversigt. 

Han nævnte bl.a. Maries Have i Herskind. Det drejer sig om køb af Herskind Søndergård og byggeri 

af 20 seniorboliger. Pig City, Stjær og Præstebakken i Hylke. Langelinie, Herskind blev også nævnt. 

Han omtalte også status for vindmølleplanen: Låsby fortsætter, Sjelle/Skjørring og Forlev udgår. Hø-

ver og Gl. Gjesing fortsætter. Der er uenighed i udvalget. Claus Leich er i mindretal. En total oversigt 

over alle verserende lokalplaner kan findes under Bilag sidst i referat fra Øku-udvalget fra d.24.jan. 

Hans suppl. med oplysning og vindmøller ved Lyngballegård, som Faurskov Kommune ønsker. 

5. Nyt fra kommunen. Bente redegjorde for den nye organisationsændring med Bente Hornbæk som 

planchef for det sammenlagte med navnet Kultur, Borgere og Planlægning. Landsbysamvirket har i 

forvejen været begge steder, så det er bekendt med begge de sammenlagte. Hun redegjorde desuden 

for de mange aktiviteter, som hun var med i. I Kulturring Østjylland er der nu en aftale for 2013-16. 

Der er 9 projekter fordelt på 3 indsatsområder. Se mere om emnerne på kommunens hjemmeside.  

6. Eventuelt. Bente, Orla og Lars færdiggør annoncen vedr. Generalforsamlingen. Omtrent samme ud-

seende som i 2012. Bente udleverede den nye 7.udgave af Skanderborg Kommune.- hvor det aktive 

liv leves, og Hans udleverede Herskindsigt, dec.2012. Egil og Hans skal d.14.marts til møde i pris-

komiteen, for at finde ud af hvem der skal have Skanderborgprisen Sporen, Årets lederpris og Årets 

Idrætsudøverpris. Pristen for indstilling er d.22.febr. og hædringen sker i Kulturhuset d.10.april. 

7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat et par dage efter mail-udsendelse til alle. 

Hans ønskede hjemmesiden bedre opdateret. Det er fx uheldigt at vise en annonce om ansøgning til 

Landsbyprisen 2013, når det nye er, at Alken er indstillet.  

8. Næste møde: Torsdag d.7.marts samme sted. 

Ref. Hans Gravsholt 


