
 

Referat af møde nr. 64 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.20.juni 2013 kl.19. Sted: Alken 

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

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

Mødet blev afholdt på det tidligere Alken Mejeri, der var ved at blive bygget om til bl.a. at indeholde en 

købmandsbutik og mødelokaler. Næstformand Tove Nyholm bød velkommen og fortalte om stedet. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.63. Godkendt. 

2. Rethink. Gentænk din Landsby. Bente havde mail´et 2 sider om emnet fra Signe Mejstrup Sørensen, 

Faurskov Kommune. Her blev det opfordret til at kommunen på en kick-off konference d.5.okt.2013 

deltog med et par personer og landsbyerne med 2-3 personer. Det blev besluttet, at Bente og Arne del-

tog som repræsentanter fra kommunen og Jeppe fra Alling samt én person fra Alken fra landsbyerne. 

Bente spørger og orienterer – både bestyrelsen og Signe fra Faurskov Kommune. 

3. Årets Landsby 2013. Landsforeningen Landsbyerne i Danmark (LID)har udsendt en opfordring til at 

sende forslag til landsbyer til titlen Årets Landsby. Kriteringerne er ændret lidt i forhold til tidligere år, 

idet personer i landsbyen er hævet fra max1000 til 1500. Ansøgningsfristen er 10.sept.2013. Det blev 

vedtaget, at Orla sender opfordringen til alle på mail-listen og at Jeppe ”prikker” Gl.Rye, så de søger. 

Det blev desuden diskuteret, og der skulle indstilles en landsby til titlen Årets Landsby i Region Midt. 

Landsbysamvirket vil udskrive en konkurrence for at finde årets landsby kandidat til region midt og 

bidrage med fx 5.000 kr. Ansøgningen bør indeholde planer for, hvordan landsbyen vil anvende belø-

bet til ”markedsføring af landsbyen”. Måske kan Skanderborg Kommune også give et beløb til den 

valgte landsby.  Emnet behandles på næste møde. 

4. Evaluering på Liv i forsamlingshusene. Bente oplyste, at hun lige havde modtaget programmet. Se 

nedenstående. Der er 11 forsamlingshuse, der har et arrangement. Der vil blive udarbejdet en fælles 

annonce for alle arrangementerne. Når den foreligger, sørger Orla for, at den kommer på hjemmesiden.  

5. Nyt fra udvalgene.. Egil orienterede om emner fra kommunen. Fra Økonomiudvalget sag nr.130 om 

5 temaer vedr. nyt adm.center og nr.132: Evaluering af landzone- og lokalplaner. Det var bl.a. opprio-

ritering af dem, men nedprioritering af landskabsplanlægning, biogasanlæg, større husdyrbrug, skov-

rejsning og ajourføring af kommuneplanens bygge- og beskyttelseslinje. Beslutning: 1 årsværk bevil-

ges til Natur og Miljø = 1 mio.kr. fra 2014. Fra Miljø og Plan: Nr.85: Ekspropriation i Tåning (Vand-

værk), nr.86: Fredning af Stenskoven ved Stjær, nr.92: Udvidelse af Låsbyhallen, nr.95: Strategisk 

energiplanlægning 50% uden CO2 . Vedtaget vindmølleplan, energispareplan i off. bygn., solceller og 

varmeprojekter. Desuden mere fjernvarme, alternativer til olie- og el-opvarmning, biogas og mindre 

naturgas, solenergi og besparelse. Nr.96: Klimaplanlægning. Vandets vej ved skybrud. kortlægning 

6. Eventuelt. Næste møde er fastsat til d.15.august kl.19 og afholdes på Skanderborg Rådhus. Efter-

følgende møder er 5.sept., 10.okt., 14.nov og 9.jan. Generalforsamlingen er fastsat til den 20.februar. 

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

komme med bemærkninger, samt ovennævnte om Liv i forsamlingshusene og Årets Landsby 2013.  

Ref. Hans Gravsholt 

Program: LIV I FORSAMLINGSHUSENE 2013 – SKANDERBORG 
21/9 Sjelle  Lasse & Mathilde  danske sange 
27/9 Firgårde  Mike Whellans – Uffe Steen blues-Folk 
28/9 Gjesing  Jane & Shane  irsk-engelsk 
20/10 Stjær  StjærMesse – Chr.Alvad  unik musik 
25/10 Blegind  Kristian Lilholt  egen musik 
26/10 Hylke  Jytte Abildstrøm  show 
26/10 Voerladegaard Marianne Green  irsk 
2/11 Alken  Ivan Pedersen trio  rock 
9/11 Skivholme  Jack & the Daniels m. Henriette country 
15/11 Fruering  Shamrock   irsk 
23/11 Tåning  Erik Grip   danske sange 


