Landsbysamvirket
- i Skanderborg Kommune

Referat af

Møde nr. 30 i Landsbysamvirket

Torsdag den 12. nov. 2009 kl.19.30 – 22 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Jørgen Walter Pedersen, Arne
Nørskov og Hans Gravsholt. Henrik Bojsen deltog i de første 2 punkter.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 29: Godkendt. Det blev præciseret ved pkt.2,
at det resterende beløb op til 250.000 kr. blev overført til 2010 og puljen for 2010 på kr. 250.000
fratrukket 3 % forøges med dette beløb.
2. Evaluering af fælles projekt med Skanderborg Kommune. Henrik sagde, at han skulle evaluere
og afrapportere projektet. Han vil desuden aflevere materialet til bl.a. Landdistrikternes Fællesråd
og ønskede det også vist på kommunens og Landsbysamvirkets hjemmesider. Han ville derfor gerne
have bestyrelses opfattelse og bemærkninger. Faserne i projektet blev drøftet. Han syntes, at det var
et win-win projekt med et nyt embedsapparat og ingen ”plejer”.
3. Meddelelser: Helle havde intet specielt, men Egil opfordrede alle til på kommunens hjemmeside at
se oplysningerne om registrering af stier i kommunen. De skal alle have navne. Emnet skal i høring i
4 uger. De kan ses under Forsynings- og Miljøudvalget nr.131. Desuden anbefalede han, at man også
på kommunens hjemmeside så høringssvarene i Trafiksikkerhedsplanen. Han omtalte også Perspektivplanen med o.s.v., der står for områder med særlig drikkevand.
4. Skal bestyrelsesformand og –medlemmer have løn? Det blev vedtaget, at det skulle de ikke.
Også arbejdet med hjemmesiden skal være ulønnet. Evt. udvikling kan/skal klares af et ”firma”.
5. Hjemmesiden. Arne havde en besøgsstatistik med, der viste forholdsvis få besøgende. Det blev
drøftet, hvordan den kunne blive mere ”interessant” og Helle spørger kommunen om besøgsstatistik
på kommunens hjemmeside om Landsbyscenarier m.m. og også gerne om ”Det sker i Skanderborg”.
Det vil være en forbedring at få link-listen ”bredere” samt at få hjemmeside på ved flere af landsbyerne. Ved at sende mail til alle på maillisten, kan den måske blive bedre. Der skal dog sikkert også
foretages tlf.opkald for at få oplysninger. Samtidig ligger der en opgave for Landsbysamvirket i, at
gennemlæse registreringerne for landsbyerne og derigennem få oplysninger om foreningslivet i
landsbyerne. Hjemmesiden vil også blive mere spændende, hvis det på forsiden tydeligere fremgik,
hvilke nyheder, der var kommet på i fx de seneste par uger. Helle kunne også ønske en bedre
præsentation af Landsbysamvirket. Hvad vil vi… Se den lille ”plakat” om det. Værdien af en
interaktiv hjemmeside troede man ikke på. Det var vigtigere med flere nyheder, samt at gamle
oplysninger ikke blev på forsiden. Mødereferaterne blev tilsyneladende ikke læst af mange.
6. Kommende projekter – hvad skal vi ansøge om midler til? Der var flere forslag fremme. Mange
gik på opfølgning på kommuneplanen. Hylke havde flere år forsøgt med ”Åben Landsby”, men tilslutningen har her været meget lille. Stemningen var mest for at søge om et beløb til forskellige ture
til mindre grupper af landsbyer. Egil nævnte en tur til Veng, Hårby, Mesing og Søballe. Disse steder
kunne han let finde personer, der kunne fortælle om stederne. Tilsvarende ture kan nemt arrangeres
mange andre steder, og det kan fx være en bustur med besøg i et forsamlingshus. Orla vil udarbejde
udkast til en ansøgning, som han vil sende ud til bestyrelsen til rettelser/tilføjelser inden indsendelse.
Navnet ”Landsby-stafettet” blev nævnt som en mulig titel.
7. Økonomi. Intet nyt i forhold til forrige møde.
8.Eventuelt. Intet. Næste møde samme sted onsdag d.10.dec. kl.19.30 med følgende punkter:
Fastlægge dato for generalforsamling og møder fra nytår og frem til generalforsamlingen.
Hvordan skal landsbysamvirket se ud efter generalforsamlingen? Hvem løser hvilke opgaver?
Ref. Hans Gravsholt

