Referat af Møde nr.25 i Landsbysamvirket
Onsdag den 15.april 2009 kl.1930-22 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Anja Veldt, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Jesper
Simonsen og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr.24. Godkendt
2. Meddelelsen. Helle fortalte, at der på kommunens hjemmeside lige var kommet en omtale af
Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje, hvor ansøgningsfristen var ændret fra 1.maj til 15.maj.
Derfor blev næste møde flyttet fra den 13.maj til den 26.maj hos Anja i Stjær. Hovedmålet med
mødet er vurdering af indkomne ansøgninger. Næste ordinære møde den 4.juni fastholdes. Helle
kontakter kommunen (Bente Hornbæk) vedr. ansøgningsskema. Der er udarbejdet et udkast til det.
Årets Landsby. Som omtalt under pkt.8 i forrige referat kan kommunerne udvælge en Årets Landsby
i deres kommune, og alle disse landsbyer indgår så i en konkurrence om at blive Årets Landsby for
hele Danmark. Kommunen er positiv og ser gerne, at Landsbysamvirket deltager i udvælgelsen af
”vinderen”. Dette var der tilslutning til. Helle kontakter Bente, vedr. annoncering. Fristen er 1.sept.
Orla vil sende mail ud til alle på mail-listen – både orientering om ”Årets Landsby” og om ”Landdistriktspuljen”. Jesper spurgte til, hvem der var på listen, samt om de repræsenterede landsbyen. Dette
var ikke sikkert, men det var den kontakt, som Orla havde fået. Der bør sikkert være flere på listen.
Jesper nævnte, at kommunen var ved at oprette et kartotek over personer i diverse foreninger o.lign.
Egil orienterede om kommunens planer om at flytte Genbrugsstationen til et nyt erhvervsområde
nord for Stilling. Han omtalte også etablering af et ”Borgerpanel” til belysning af borgernes
indstilling til forskellige situationer. Jesper sagde, at det havde man og jævnligt udskiftede personer i
panelet. Ofte forsøgte man at undgå personer, der var aktive i fx foreninger.
3. Nyt fra kommunale udvalg. Jesper uddelte ”Mødeplan 2009 - Byråd – Økonomiudvalg – Fagudvalg”. Af den kan det ses, hvornår der holdes møde i alle de nævnte udvalg.
Anja deltager i et Kultur- og Fritids dialogmøde med samvirkerne den 21.april.
4. Hjemmeside. Orla nævnte, at der endnu ikke var etableret tæller på hjemmesiden, men han vil forsøge at få den på snarest muligt. Arne havde en Google-version, som han vil orientere Orla om.
Der var megen usikkerhed om, hvor mange der brugte hjemmesiden. Den må nærmest betragtes som
et ”Visitkort”. Skal Landsbysamvirket blive mere kendt, skal det ske aktivt ved fx mail og presseomtaler, hvor der kan henvises til hjemmesiden. Den skal også være med tydelige nyheder på forsiden.
Helle og Jesper fremhævede hjemmesiden www.fynsland.info fra Fåborg-Midtfyn Kommune og
mente, at det vil være en fordel med kun et klik direkte på kortet, for at komme til den lokale landsbys egen hjemmeside. Nogle få landsbyer har endnu ingen hjemmeside, men ved disse kan der oplyses om en lokal repræsentant og gives et tilbud, at de mod betaling kan få mere med.
Det overvejende synspunkt var, at der ikke skal laves store ændringer, samt at arbejdet med ajourføring af oplysningerne ved de enkelte landsbyer skal reduceres til et absolut minimum. Oplysninger
der er andre steder - fx på kommunens hjemmeside – bør der blot laves link til, og kalenderen kan
vist undværes. Der kan på forsiden vises aktuelle oplysninger. Kalenderen har i øvrigt ikke været
ajourført i længere tid. Der er kun markeret nogle få dage i aug.-sept.2008. Desuden er mange af
landsbyernes hjemmeside-adresser ikke kommet på, selv om de flere gange er afleveret til Orla.
5. Pressekontakt. Med henvisning til forrige punkt er spørgsmålet: Hvordan kommunikerer vi?
6. Økonomi. Helle har afsendt skriftlig forespørgsel vedr. ”Landlegatet”, men har endnu ikke modtaget svar. Orla så gerne, at der igen blev ansøgt om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Landdistriktspulje. Arne vil hjælpe med en ansøgning.
7. Eventuelt. Næste møde afholdes tirsdag d.26.maj kl.17 hos Anja, Tujavej 14, Stjær. Her skal de
indkomne ansøgninger vurderes og udvælges. Næste ordinære møde er torsdag d.4.juni kl.1930.
Ref.: Hans Gravsholt
Referenten pralede med en nylig afholdt ”Landsbydag” i Herskind med ca. 500 besøgende – heraf ca.250 til
spisning. Se omtale i Galten Folkeblad, Uge-Avisen og Lokalavisen-Skanderborg samt www.herskindsigt.dk

