
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr.23 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 15.jan.2009 kl.19 – 22 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade. 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov, 
Jesper Simonsen og Hans Gravsholt.  Afbud fra Karina Præstegård.  
 
1.”Landsbypuljen” i 2009. Emnet blev ikke behandlet, fordi Bente Hornbæk var forhindret i at deltage. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.22. Godkendt. 
 

3. Meddelelser. Helle fortalte, at Skov- og Naturstyrelsen holder møde på Klostermølle søndag den 18. 
jan.kl.13-ca.1530. Miljøminister Troels Lund Poulsen vil orientere om den kommende ”Natur-kanon”. 
Orla og Hans påtænker at deltage. Orla nævnte, at han skal til møde i ”Det grønne Råd” den 29. jan.  
 

4. Generalforsamling. 
a. Dagsorden og indkaldelse. Helle havde udkast med. Det blev vedtaget, at mødet, der afholdes i 

Borgernes Hus, Søballevej 6A,Veng d.19.febr., skal starte kl.1930 og forventes at vare et par timer. 
Dagsorden var efter reglerne i vedtægterne. Helle havde medtaget emnet ”Landdistriktspuljen” og 
arbejdet i de 4 temagrupper. Det blev besluttet, at dette blev medtaget i beretningen, samt at en 
repræsentant fra hver temagruppe kort gjorde rede for arbejdet i sin gruppe. 
Helle retter udkastet til, som Jesper derefter får med på kommunens sider og Orla får den med på 
hjemmesiden. Ugen før generalforsamlingen sendes der en pressemeddelelse til bl.a. ugeaviserne. 

b. Bestyrelsens beretning. Helle havde udkast med, der blev gennemgået og tilrettet nogle få steder. 
Der var mange punkter, som vidnede om stor aktivitet i 2008. Der blev tilføjet nogle punkter under 
emnet ”Fremtidsplaner”. 

c. Regnskab. Arne havde udkast med. Han præciserede, at perioden ikke var på et helt år, men kun 
fra den stiftende generalforsamling den 31.jan. til den 31.dec.2008 – altså 11 måneder.  

 

5. Økonomi og ”Budget for 2009”. I Arnes regnskabsudkast manglede der nogle udgifter vedr. hjem-
mesiden, og resultatet før disse var et underskud på ca.14.000 kr. og en slutbeholdning på ca.26.000 kr. 
Det blev aftalt, at Orla fremsender en ny regning, som vil blive betalt og medtaget i regnskabet. 
Regnskabsresultatet medførte en lang drøftelse af den fremtidige økonomi. Der er behov for nogle ind-
tægter, og flere forslag blev drøftet. Jesper og Helle vil drøfte ”problemet” med Bente Hornbæk m.fl. og 
forsøge at finde nogle løsninger, men det er også nødvendigt, at Landsbysamvirket selv fandt indtægter. 
Arne vil forsøge at udarbejde et budget for 2009, men var betænkelig ved de manglende indtægter, der 
betød begrænset levetid for Landsbysamvirket, hvis man ikke fandt en løsning. 
 

6. Hjemmesiden. Orla gjorde kort rede for arbejdet med hjemmesiden. Det var et stort arbejde, at holde 
styr på oplysningerne fra de mange landsbyer, og det seneste år havde problemerne med ”nedbrud” på 
hjemmesiden også medført stor arbejdsindsats. Han følte, at han ikke kunne påtage sig det store arbejde 
uden betaling. Dette var der p.t. ikke økonomi til, og et af forslagene var derfor, at der ved alle landsbyer 
med egen hjemmeside kun var link til denne. Hvis nogle landsbyer ønskede hjælp til en hjemmeside på 
Landsbysamvirkets, skulle dette tilbydes mod betaling. Der var også forslag om at lukke hjemmesiden, 
eller forsøge at få annonceindtægter på den, men dette var der ikke stor tilslutning til. Derimod var der 
ønske om et møde specielt om hjemmesiden, hvor økonomi og ambitionsniveau skal drøftes. 
 

7. Udviklingstemaer. Anja redegjorde kort for arbejdet i temagruppen ”Fællesfaciliteter – landsbyernes 
sociale rum” og Helle om arbejdet i gruppen ”Boligudbud og beboersammensætning – landsbyernes 
profil”. Disse grupper havde haft møde umiddelbart før bestyrelsesmødet, og ”Boligudbud …” skal være 
færdig med arbejdet til d.1.febr. I gruppen ”Kulturmiljø og landskaber” havde der været møde d.13.jan. 
og et referat fra dette møde vil blive lagt på hjemmesiden. Der har ikke været afholdt møde i gruppen 
”Erhverv og turisme”. Tilslutningen er i de fleste grupper begrænset, og der bør gøres noget, for at få en 
større deltagelse.  
 

8. Eventuelt. Det var en længere debat om fremtiden for Landsbysamvirket i lyset af de manglende ind-
tægter og registreringer af forbrugte midler sammen med kommunen. 
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