
 

Referat af møde nr. 62 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.4.april 2013 kl.17. Sted: Skanderborg Kommune 

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

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

1. Orientering om trafiksikring af Lone Krogsgaard og Jens Peter Langballe Sørensen, ny leder af 

Vej og trafik. Lone Krogsgaard gav en god gennemgang af kommunens arbejde med trafiksikring. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.61. Begge dele blev godkendt, men det blev frem-

hævet, at dato for møde nr.62 (dette) ikke blev d.7.marts, men d.4.april. 

3. Konstituering af bestyrelsen. Alle fik de samme opgaver, dvs. Lars formand, Egil næstformand, Arne 

kasserer, Hans sekretær, Orla webmaster og repr. i Grønt Råd og Egil+Hans i udvalget for Sporen m.m. 

Hans nævnte i den forbindelse, at han ikke vil genvælges i 2014. Derfor bør det nok være en anden. 

4. Hvordan kommer vi videre med vejprojektet. Der arbejdes vider med projektet, men aktivitetsni-

veauet afhænger noget af, om der bliver bevilget penge til det  

5. Behandling af ansøgninger. Bente noterede beslutningerne og vil sammen med Lars skrive svar til 

ansøgerne om hvad der blev besluttet. 

6. Opsamling på general forsamlingen. Der er ikke fundet forslag til 2.suppleant. Medlemsskab blev 

drøftet. Vedtægterne fra febr.2010 skal i så fald ændres, men det var der ikke stemning for.  

7. Nyt fra udvalgene. Egil har registreret frigivelse af anlægsmidler til sikre skoleveje og imødegåelse af 

sorte pletter vedr. Trafiksikkerhed. Sag nr.12/82360, Økon.udv.12.3. Voerladegaard, Høver og Låsby. 

Stoppested v.skole og hastighedsred. V.skole. Orla har deltaget i et dialogmøde i Grønt Råd. 

8. Eventuelt. Næste møde blev fastsat til onsdag d.8.maj kl.17. Samme sted. Lars registrerede, at 4 del-

tager i mødet om Liv i forsamlingshuse d.18.april. Han tilmelder dem. 

9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Referatet, når det efter mandag er accepteret. Desuden øn-

skedes der en selvstændig fane til referater fra generalforsamlingerne og en oversigt over, hvem der 

har fået tilskud – dog uden oplysning om beløb.  

Ref. Hans Gravsholt 

Efterfølgende har Lars informeret om følgende mødedatoer: 

8.maj kl.17. 20.juni kl.19. 15.august kl.19. 5.september kl.18. Ansøgninger til Landdistriktspuljen. 

10.oktober kl.19. 14.november kl.19. 9.januar 2014 kl.19 og 20.februar 2014 kl.19. Generalforsamling 

Lars tog følgende notater fra Lone Krogsgaards orientering: 
  Vej og trafik har allerede dialog og projekter med enkelte landsbyer omkring lokale trafikproblemer, som ønskes 

løst. Forløbet for disse er, der indkaldes til lokalt aftenmøde, hvor deltagerne deles op i grupper, som notere alle de 

ønsker, der kunne være. Herefter gives der en økonomisk ramme for projektet, og det er deltagernes opgave at fin-

de den løsning, der ligger indenfor den økonomiske ramme, samtidig med at den løser problemet for lokalsamfun-

det på bedst mulige måde. Herefter arkiveres projektet og tages op, når der er økonomi til rådighed. De landsbyer, 

der er involveret i dette, har alle henvendt sig ad flere omgange og kommer først i ”køen”. Der er ikke nogen plan 

for kontakt til alle landsbyer i kommunen. Der er ikke mandetimer nok til rådighed i afdelingen.  

  Der er pt projekter i; Tebstrup, Hylke, Fruering og Adslev med forskellige løsninger. Næste projekt er Voerlade-

gaard d.18. april kl.19. Projekt om trafik gennem byen. Der har været møder om cykelsti Herskinskolen-Skivholme. 

  Til projekter som disse er der mulighed for at søge EU midler, men dette kræver en stor indsats vedr. dokumenta-

tion og opfølgning til EU, derfor kan Vej og trafik ikke tilbyde at være tovholder på sådanne projekter og opfordre 

til frivillig indsats. 

  Landsbysamvirket kan være med til at udbrede kendskabet til mulighederne for dialog med Vej og trafik og under, 

hvilke rammer der arbejdes.  

   Landsbysamvirket opfordres til at bese de forskellige løsninger, der allerede er etableret i kommunen. 


