
 

Referat af møde nr. 66 i Landsbysamvirket 
Torsdag d.5.sept. 2013 kl.18. Sted: Skanderborg Kommunes Rådhus 

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

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 65. Godkendt. 

2. Gentænk din Landsby. Mødet i oktober er aflyst, der kommer en ny indkaldelse når senere. 

3. Trafik dæmpning. Egil præsenterede et spørgeskema som tænkes rundsendt til alle landsbyer. Bente 

mødes med Vej og trafik for at få en opdatering på trafiksikkerhedsplanen. Alle overvejer spørgeske-

maet til næste møde. Umiddelbar reaktion er positiv. 

4. Behandling af indkomne ansøgninger til Landdistrikts puljen. 

5. Hjemmesiden. Links til digital ansøgning opdateres til næste ansøgnings runde. Opdatering af tekster i 

forbindelse med billeder. Orla sørger for dette. 

6. Digital ansøgning. Den nye måde at ansøge på virkede efter hensigten, kun en enkelt ansøger havde 

problemer som blev løst. Der skal ændres i hvilke personlige oplysninger der skal opgives. IT-

afdelingen er i gang. 

7. Kend din egn. En ny tur bliver arrangeret i den østlige del af kommunen. Dato er fastsat til d. 25. maj 

2014. Orla og Knud Erik foreslår en tur beskrivelse. Kontakt personer for de enkelte områder skal 

findes. Vi bruger vores netværk og kommer med forslag når turen/ruten er fastlagt. Egil sørger for bus 

og forplejning. 

8. Nyt fra udvalgene. Egil: Lokalplan for Langelinje, trafiksikkerhed ved Hestehaveskolen i Herskind er 

godkendt. Orla: Grønt råd Har været på tur og besøgt nogle af de mange Grønne partnerskaber i 

kommunen. Ved Hørning skal der etableres en vandresti rundt om Gl. Hørning og ud til Sønderskoven. 

9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, når det efter få dage er godkendt, aftalte æn-

dringer og opdateringer samt en opdateret liste over projekter der er tildelt midler.  

Ref. Lars Andersen 


