
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.48 i Landsbysamvirket 

Torsdag den 22.sept. 2011 kl.19 på Rådhuset i Skanderborg 
 

Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Gravsholt og 
Bente Lundsgaard Jensen.       Afbud: Jørgen Walter Petersen, 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 47. Godkendt. Lars bød velkommen og 
beklagede, at ansøgningsfristen til Landdistriktspuljen var blevet udsat, fordi annoncen kom i 
lokalavisen en uge for sent. Derfor blev mødetidspunkt flyttet en time fra kl.18 til kl.19. 

2. Orientering vedr. Borgermødet i Kulturhuset d.30.aug. Her var Lars forhindret, og Hans stod 
derfor på standen vedr. Landskab og Landsbyer. Her skulle Jens Grønlund også have været, men 
p.gr.a. sygdom var det i stedet Kristian Skovhus. Der var ca.200 til mødet. ”Vores” stand var godt 
besøgt og spørgelysten var stor. Se side 4-5 og Hans´ indlæg side 10 i Herskindsigt sept.2011. 

3. Kontaktpersoner fra landsbyerne til møde om klimabattle. Orla sender mail-liste til Susanne 
Skaarup, som sender orientering til alle på listen. Se også næste punkt. 

4. Opdateret mail-liste. Inden Susanne får listen, bør den opdateres. Orla sender listen til alle i 
bestyrelsen og beder om flere navne til listen. Han sender en reminder om ansøgning af midler 
fra Landdistriktspuljen til alle på listen.  

5. Status på økonomi og hvor lang tid kan vi bruge tildelte midler. Arne redegjorde for økono-
mien og mente, at det vil være svært at få en ny udsættelse af de tildelte midler i projektet Vide-
reudvikling af Landsbysamvirket. Der er p.t. en ”rest” på ca.23.000 kr. Arne lovede at spørge, 
om der kunne opnås yderligere udsættelse, så der i 2012 kunne arrangeres en tur i både den 
vestlige (Gl.Ry m.m.) og den østlige del af kommunen. Bente undersøger, om givne bevillinger 
endnu er ”på kontoen” for Landdistriktspuljen. Flere beløb er endnu ikke udbetalt. Arne vil 
overføre 250 kr. til alle i bestyrelsen til dækning af omkostninger vedr. ture m.m. 

6. Bustur i Gl. Ry-området. Hvem arrangerer og hvornår? Den vestlige tur til Gl.Rye, Øm Klo-
ster og Alken m.m. kan afvikles i oktober, men da der endnu ikke er kontakter til lokale personer, 
som kan hjælpe ved afviklingen, vil det være bedst med en udsættelse til forsommeren 2012. 

7. Liv i forsamlingshusene, Landsby- og Kultursamvirket. Hvad er mulighederne, og hvad er 
de økonomiske konsekvenser? Bente viste folderen med de arrangementer, der var planlagt 
sept.-nov.2011 i Liv i forsamlingshusene, og Lars redegjorde for overvejelserne om - sammen 
med kommunen og Skanderborg Festival at give støtte til projektet. Dette vil nødvendiggøre æn-
dringer i vedtægterne for Landdistriktspuljen. Bente vil undersøge ”arbejdsgangen”, og støtten 
skal afgrænses til at omfatte arrangementer i Skanderborg Kommune.  

8. Nyt fra udvalgene. Egil: Fra Miljø- og Planudvalget d. 5.sept. Forslag til lokalplan nr.1052 om 
udstykning af 2 grunde + et medborgerhus i Tørring.  

9. Eventuelt. Orla redegjorde for møde i Grønne Råd. Bilag udleveret. Lars har oplyst, at ifølge 
Jesper Simonsen kan Ulrik Wilbek ikke komme til Foreningsarrangementet i 2012. Der var in-
gen forslag til andre emner, end dem Jesper havde. Jan Gintberg er foreslået. Bente undersøger. 
Hans oplyste, at den sidste lodsejer nu har givet mulighed for, at sporet ved Skovby Rensnings-
anlæg kan etableres. Derfor ønskes det undersøgt, om pengene fortsat er disponibel. Se pkt.5. 

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat skal på, når eventuelle rettelser er fore-
taget. Orla efterlyste foto fra de 3 ture. Han har fået lovning på nogle fra Flemming. Det vil des-
uden være godt, hvis der kunne vises et kort referat fra 3.tur. Der arbejdes på, at alle i bestyrel-
sen kan skrive på hjemmesiden, og at Helle Blæsbjergs filer kommer på. Lars/Arne kontakter 
hende om at få dem. Der oprettes en mail-adresse landsbysamvirket@gmail.com, som bruges til 
kalenderen, og som bestyrelsen kan anvende internt. Mail-adressen info@landsbysamvirket.dk 
går til Orla.        Næste møde er torsdag den 13. okt. kl.18, hvor ansøgningerne om tilskud fra 
Landdistriktpuljen skal vurderes.  De næste møder er kl.19 d.17.nov.2011 og d.12.jan. 2012. 
Generalforsamlingen er d.23.februar 2012.  

             Ref. Hans Gravsholt 
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