
 

 Landsbysamvirket  
- i Skanderborg Kommune  

Referat af Møde nr. 31 i Landsbysamvirket 
Torsdag d. 10. december 2009, kl.19.30 – 21.30 hos Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Arne Nørskov, Jørgen Walter 
Petersen, Jesper Simonsen og Anja Veldt 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 30: Egil påpeger at Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser er OSD-områder (ikke osv-områder). Godkendt  
 
2. Meddelelser: Orla fortalte om møde i Det Grønne Råd og tur rundt til udvalgte områder i fbm 
"Masterplanen". Orla orienterede desuden om Skanderborg Kommunes målsætning om at være 
klimakommune og om oprensning af Sorte Sø. Orla har med hjælp fra Egil sendt en ansøgning til 
landdistrikstpuljen på 92.000 kr. Helle orienterede om at Skanderborg kommune har ansøgt en anden 
pulje ved Indenrigsministeriet om hjælp til at undersøge eksistensen af og mulighederne for at skabe 
optimale forhold for mikrovirksomheder. Fra kommunens sider om udvalgsdagsordner, refererede Egil 
om et projekt omkring trafikstøj fra kommunale veje med over 16.000 bilder i døgnet. I 2012 vil 
projektet blive udvidet til at omfatte veje med over 8.000 biler i døgnet, hvilket formentlig vil være 
interessant for flere landsbyer. Egil orienterede desuden om, at der skal eksproprieres ca. 3000 m2 jord i 
Sjelle pga separatkloakering, og at der er planer omkring transport at gymnasieelever fra Nord og om 
udbygning af Voerladegaard Skole. Egil har rundsendt et udkast til "Nyt fra Kommunen". Jesper 
repræsenterer Skanderborg i Kulturring Østjylland og ønsker dialog med Landsbysamvirket omkring 
forsamlingshusene. Arrangementet om "priser og hædringer" afholdes d. 22. marts - fra 
Landsbysamvirket deltager Jørgen og Egil. Der er p.t. forslag om at reducere kommunens 11 
biblioteker/betjeningssteder til 4 - Jesper orienterer Landsbysamvirket, når sagen kommer til politisk 
behandling igen. 
  
3. Landsbysamvirket 2010: 
Der er ingen tvivl om at Landsbysamvirket får en ny rolle fremover - Helle nævnte bl.a. at kontakten til 
kommunen skifter fra Plan og Erhverv (kommuneplanen) til Teknik og Miljø (udmøntning af planerne). 
Først og fremmest skal vi sikre vores mandat i landsbyerne - vi skal skabe bedre og bredere kontakter til 
landsbyerne. Inden Generalforsamlingen skal vi afklare, hvad vi vil med Repræsentantskabet og hvilken 
rolle vi selv vil have overfor landsbyerne (f.eks. hjælp til selvhjælp). Umiddelbart blev følgende 
foreslået: katalog over projekter bl.a. fra Landsbypuljen samt orientering om spor i landskabet, 
lokalhistorie og naturen omkring os). Orla sender alle et link til pjecen fra Landdistrikternes Fællesråd - 
alternativt scanner Helle pjecen og rundersender til bestyrelsen.   
 
Der er behov for en ny formand, da Helle som varslet sidste år takker af til Generalforsamlingen. Det 
virker ikke realistisk at skulle rekvirere en formand udefra, så det skal afklares hvem der kan/skal 
overtage Helles plads inden Generalforsamlingen. 
 
4. Generalforsamlingen 2010: 
Generalforsamlingen blev fastlagt til torsdag d. 11. februar 2010 i Hylke Forsamlingshus (Arne har 
siden bekræftet at forsamlingshuset er reserveret). 
 



Orla, Jørgen og Hans er på valg - og Anja ønsker at forlade Landsbysamvirket. Udfordringen er at 
hverve nye medlemmer til bestyrelsen (jf sidste års deltagerantal til Generalforsamlingen). Der blev talt 
om at holde et arrangement (foredrag o.l.) i forbindelse med Generalforsamlingen, for at trække flere 
folk til. 
 
Der blev snakket om hvilke roller, der er i bestyrelsen og hvilke kompetencer, der er behov for. Desuden 
blev det besluttet at vi skal være mere tydelige mht Repræsentantskabets rolle. Egil efterlyste fokus på 
de enkelte medlemmers individuelle kompetencer. Inden næste møde sender Helle nogle spørgsmål 
rundt mhp at forberede os på en diskussion om Landsbysamvirkets rolle i fremtiden og de enkelte 
medlemmers rolle i bestyrelsen. 
 
Næste møde blev fastlagt til torsdag d. 7. januar (Helle har siden oplyst at hun ikke kan deltage og har 
foreslået d. 14/1 i stedet). 
 
5. Hjemmesiden: 
Skal opdateres med: referatet og "Nyt fra kommunen" med de aktuelle links til kommunens 
hjemmesider.  
 
6. Økonomi:  
Der er ført 12.600 kr. tilbage 
 
7. Eventuelt:  
Intet nyt. 
 
 
Ref. Anja Veldt 
 
 
Aftalte møder:   
7. januar 2010 , kl. 19.30 – 21.30  
28. januar 2010, kl. 19.30 - 21.30 

Landsbysamvirkets fremtid 
Forberedelse til Generalforsamling 

 


