
 

Referat af møde nr. 65 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.15.aug.2013 kl.19. Sted: Skanderborg Kommunes Rådhus 

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

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 64. Godkendt. 

2. Årets Landsby 2013, LID. Gl Rye er opfordret. Jeppe har spurgt, men der er endnu ikke søgt fra Gl. 

Rye. Orla lægger oplysningen om Årets Landsby i Landsbyerne I Danmark på hjemmesiden. 

3. Årets Landsby i Region Midt. Landsbysamv. Konkurrence? Landsbysamvirket udskriver konkur-

rence med samme kriterier som i oplægget fra Region Midt, når disse offentliggøres. Landsbysamvir-

ket bidrager med 5.000 kr., til den vindende landsby. Orla orienterer via mail. 

4. Liv i forsamlingshusene, annoncering, hvornår? Bente fortalte, at programmet er færdigt om få dage. 

Når plakaten foreligger, lægger Orla den på hjemmesiden og sender mail ud. Der annonceres primo sept. 

5. Liv i forsamlingshusene, hvilke lokalaviser er aktuelle? Uge-bladet, Lokalavisen, Galten Folkeblad 

og Ry Annonceblad – afhængig af placering af forsamlingshuset. Bente sørger for det.  

6. Landdistriktspuljen, nu digital ansøgning med NEM id. Bente fortalte, at annonce er afleveret og 

redegjorde for , hvordan og hvorfor det nu også er muligt at ansøge med NEM id. Ansøgning kan også 

sendes mod ”sneglepost”, men også med mail hvor sidste side med underskrifter er udskrevet og der-

efter scannet ind og vedhæftet. Orla lægger på hjemmesiden og udsender mail. 

7. Efterårs/vinter projekt, trafikdæmpning og økonomi. Arne redegjorde for økonomien. Turen i den 

østlige ende af kommunen påtænkes afholdt foråret 2014. Drøftes på næste møde. Her skal der også ta-

ges stilling til, om der skal afholdes et startmøde i Borgernes Hus om trafikdæmpning og Egil udarbej-

der udkast til spørgeskema om emnet. På kommunens hj.side er der en oversigt over landsbyscenarier. 

Ved Voerladegaard er der ved skolen lysregulering. Der er rødt, til der kommer trafik, hvor det skifter.  

8. Nyt fra udvalgene. Egil: Miljø og Plan. Nr.103: Frigivelse af midler til trafiksikring af skoleveje. Bl.a. 

i Veng, Låsby, Virring, Stjær og Voerladegaard. Nr.111:  Lokalplan 1068 for nyt adm.center. Nr.117: 

Principper for indsatsplaner og boringsnærebeskyttelsesområder samt miljømål for almene vandværker.   

Ugebladet: Aarhus byråd går ind for sydlig linieføring syd for Sabro-Mundelstrup.af Viborg-motorvej.                                                          

Orla: Grønt råd har den 22.aug. en 4 timers tur rundt i kommunen. Der skal ses på nogle af de mange 

grønne partnerskaber i kommunen. 

9. Evt. (Gentænk din Landsby, deltager fra Alken?) Arkitekturprisen2013? Bente oplyste, at Tove 

Nyholm og Jens Jacobsen, Alken har sagt ja tak til at deltage. Broen ved Mari Munde indstilles til arki-

tekturprisen og Bendt Nielsen måske til Sporen. Lyngbakkerne er omtalt i pressen, men desværre uden 

at tilskud fra Landdistriktspuljen er nævnt. Næste møde er d.5.sept. og derefter er det 10.okt., 14.nov. 

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

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Annonce vedr. Landdistriktspuljen, Årets Landsby, Liv i 

Forsamlingshusene og liste fra Veje og Trafik. Desuden dette referat, når det efter få dage er godkendt.  

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 


