
 

 

Referat af møde nr. 63 i Landsbysamvirket 
Onsdag d.8.maj 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. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.62. Godkendt. 

2. Ansøgning til By, bolig og landdistriktsministeriet. Afslag blev taget til efterretning. 

3. Hvornår er næste ansøgningsfrist? I 2013 var det 4.jan. Derfor er det vist primo jan.2014. 

4. Tydelig projektbeskrivelse. Flere forslag til en præcis ansøgning blev drøftet. Kan fx være Info-

møder om trafik, hvor der bliver redegjort for forskelle og ligheder i landsbyerne. Det er væsentligt, 

om det drejer sig om stærkt trafikerede gennemkørselsveje eller om landsbyer med mange små gader.  

5. Formål og plan. Alle blev opfordret til at komme med forslag (skitser) til næste møde. Se fx hvem der 

har fået, på kommunens hjemmeside. Emnet skal på dagsorden til næste møde. 

6.  Evaluering på Liv i forsamlingshusene. Bente oplyste, at der var 9 tilmeldinger efter fristen 6.maj, 

og Arne og Lars kunne melde at også Hylke og Tåning er med, så er der i alt 11. Mange var gengange-

re, men også nye. Bo Jacobsen er begyndt at koordinere.  

7. Skal vi fortsætte bevillingen efter denne sæson? Det var der stemning for – især hvis Kultursamvir-

ket også gør det. Endelig beslutning tages efter afslutningen af denne sæson i november. 

8. Nyt fra udvalgene. Orla oplyste, at der intet var fra Grønt Råd. Egil orienterede om en foreløbig af-

visning til landmænd, der ønskede at køre med fuld læs på gyllevogne. De fyldte vogne er for tunge til 

asfalten og vejbelægningen. Ellers intet væsentligt. Det meste vedrørte de større byer fx lukning af 

Låsbyvej ved Skanderborg station og anlæggelse af ny vej øst for stationen. 

9. Eventuelt. Der har i TV lige været en udsendelse om ”Landsbypedeller” i Tønder Kommune. Lyder 

interessant og bør studeres nærmere. En søgning på internettet viser, at der arbejdes med Landsbype-

deller mange steder i Danmark. Bustur rundt i den østlige del af kommunen blev drøftet, men der tages 

stilling til det senere. Hans orienterede om indvielsen af Sporene i Lyngbygård Ådal den 2.maj. Meget 

vellykket med 200 deltagere ved Hertha i Herskind og 100 deltagere ved det nye spor nord for Skovby. 

Næste møde er fastsat til d.20.juni kl.19 og afholdes i Alken, hvor der samtidig kan beses de trafik-

løsninger, der er her og købmandsbutikken. Efterfølgende møder er 15.aug., 5.sept., 10.okt., 14.nov og 

9.jan. Generalforsamlingen er fastsat til den 20.februar. 

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, når bestyrelsen har haft et par dage til at 

komme med bemærkninger.  

Ref. Hans Gravsholt 


