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Tid: Torsdag den 5. december 2013, kl.18 –21. Sted: Skanderborg Kommune
Mødet blev aflyst på grund af vejret og udsat til torsdag d.12.dec. kl.19-21samme sted
1.

2.

Godkendelse af referat 67, samt dagsorden. Dagsorden godkendt.
Referatet blev godkendt efter tilføjelser fra Lars vedr. digitalisering under eventuelt. Han beklagede den sene udsendelse. Lars har ikke fået kontakt med Kresten Madsen (ny kontaktperson ved
Vej og Trafik), men vil kontakte ham snarest muligt. Se pkt.3 i ref. af møde nr.67.
Vi behandlede indkomne forslag og indstillede én af tre foreslåede landsbyer. Offentliggørelse af
vinderen vil ske i januar. Hans uddelte Herskindsigt, dec.2013, hvor der på side 12 er en oversigt
over indbyggere i Skanderborg Kommune. Efterfølgende skrev Bente tekst til underskrift hos
borgmesteren, så indstillingen kunne blive videresendt til Region Midt d.13dec. Bente vil orientere Alken, Voerladegård og Hylke.

3.

Offentliggørelse og overrækkelse af prisen til vinderlandsbyen.
Det blev besluttet, at overrækkelsen af prisen for Skanderborg Kommune først vil blive efter
nytår. Bente undersøger, om det er OK med fredag d.3.jan. Bente har efterfølgende oplyst, at
d.3.jan.2014 om formiddagen er OK, og hun har fremsendt en meget god tekst, som Jørgen
Gaarde underskriver og medsender til Region Midt.

4.

Trafik dæmpning, landsbyscenarier. Hvem gør hvad.
Lars kontakter som nævnt ved pkt.1 Kresten Madsen for at få en status på kommunens indsats.
Orla undersøger kommunens ”landsby-strategi” vedr. trafik, og Egil gennemgår de 4-5 år gamle
udviklingskataloger, for at se, hvor meget der var omtalt vedr. ønsker til trafiksikkerhed.

5.

Generalforsamling.
Dato er torsdag d.20.febr.2014. Lars undersøger, om Voerladegård Forsamlingshus kan benyttes,
og opfordrer Voerladegård og Alken til at fortælle om projekter, de har modtaget støtte til. Efter
mødet er det oplyst, at Voerladegård Forsamlingshus nu er reserveret til d.20.febr. fra kl.1830.
Nyt fra udvalgene, Egil og Orla.
Egil oplyste, at der i kommunen har været arbejdet med Boringsnære Beskyttelsesområder og
Indsatsplaner. Orla supplerede med, at det også har været behandlet i Grønt Råd, som har været
på en bustur rundt i kommunen for at se på naturprojekter bl.a. til nyt fugletårn og bro til Lyngbygård Å. Der har været klager over manglende grødeskæring i bl.a. Lyngbygård Å, men svaret
er, at der pt ikke foretages regelmæssig grødeskæring iht. projektets retningslinier. Det forventes
at nyt regulativ kommer med mere klare retningslinjer for det.

6.

7.

Eventuelt.
Økonomi. Lars fik de nødvendige papirer til ønsket afrapportering

8.

Hvad skal hjemmesiden opdateres med.
Dette referat et par dage efter, at det er udsendt til godkendelse. Desuden vil referat fra seneste
møde blive lagt på, når Orla modtager rettet udgave fra Lars.
Ref. Hans Gravsholt

