Referat af bestyrelsesmøde nr.49 i Landsbysamvirket
Torsdag den 13.okt. 2011 kl.18 på Rådhuset i Skanderborg
Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Gravsholt,
Bente Lundsgaard Jensen og elev Carina Reinholt.
Afbud: Jørgen Walter Petersen,
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 48. Godkendt. Lars bød velkommen og
præsenterede Carina.

2.

Status på Landdistriktspuljen. Bente redegjorde for udviklingen og uddelte oversigter for 2009,
2010 og 2011. Oversigterne viste, hvad der var bevilget, men ikke, hvor meget der var udbetalt.
Hun lovede at undersøge dette og orientere om det samt om overførsel af de ikke anvendte beløb i
de enkelte år. Lars spørge Helle Blæsbjerg om aftaler m.m.

3.

Behandling af ansøgninger til Landdistriktspuljen efterår 2011. Der var indkommer 10 ansøgninger, som alle blev gennemgået og vurderet. Flere af dem vedrørte investeringer på kommunale
arealer og var også til benyttelse af offentlige institutioner. Bente lovede at undersøge vilkårene
for sådanne ansøgninger. De fik et afslag med opfordring til at søge senere.

4.

Liv i forsamlingshusene. Møde d.10.nov. i Kultursamvirket. Egil, Orla og Arne deltager.
Ordningen fra de seneste år stopper, og Skanderborg Kommune overvejer at fortsætte med noget
for kommunens forsamlingshuse. Der skal i så fald tilbydes alle forsamlingshuse at melde sig,
hvis de er interesseret. Det er bl.a. dette, der skal drøftes på mødet.

5.

Landsbysamvirket flyttes fra Plan og Erhverv til Kultur og Borgerservice. Lars orienterede
om det som en efterretningssag. Flytningen medfører, at der er arbejdsgange, der skal tilrettes.

6.

Kan vi få udsættelse med hensyn til ubrugte tildelte midler? Arne havde ikke fået en afklaring
på spørgsmålet, men vil følge op på det. Se også pkt.2.

7.

Landsbyprisen. Der var indkommet to ansøgninger til Skanderborg Kommune. Herskind-Skivholme blev valgt. Lars orienterer Tørring Beboerforening og takker dem for ansøgningen.

8.

Nyt fra udvalgene. Egil oplyste, at der var noget om badevandspolitik. Bl.a. Blå Flag faciliteter
ved Alken, Ry, Skanderborg og Stilling og ønsker om nyt ved søer/mose vest for Galten, ved
Hem Odde og ved Stilling Sø ved Hørningsiden samt ved Kulturhuset i Skanderborg. Der var
ønsker om etablering af én eller flere badestrande for unge og for vinterbadere samt en hundestrand ved Sdr. Ege, Stilling Sø og vest for Knudhule Strand. Der var også noget om ny affaldsplan, vindmøller og trafikplan. Sidstnævnte var bl.a. om stoppested ved Veng Fællesskole.
Beslutningen vedr. Vindmøller var, at kommunen nu tilknytter sig Havvind Århus Bugt (HÅB),
der har et projekt om vindmøller på Mejlflak. Derfor opsiger kommunen vindmølle-samarbejdet
med Horsens, Odder og Hedensted Kommune.

9.

Eventuelt. Intet

10. Hvad skal på hjemmesiden opdateres med? Dette referat skal på, når evt. rettelser er foretaget.
Desuden blev det foreslået, at der skulle være link til ”Slip ildsjælene løs”. Orla fortalte, at han
fortsat arbejder med at få billeder fra busturene lagt på hjemmesiden. Han har modtaget mange.
Næste møde er torsdag d.17. nov. kl.19 samme sted. Det efterfølgende møde er d.12.jan. 2012.
Generalforsamlingen er d.23.februar 2012.
Ref. Hans Gravsholt

