Referat af bestyrelsesmøde nr.54 i Landsbysamvirket
Torsdag den 19.april 2012 kl.17 på Rådhuset, Skanderborg
Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen
og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat af møde nr. 53. Godkendt.
2. Behandling af indkomne ansøgninger. Der var modtaget 6 ansøgninger, som blev vurderet.
Bente og Lars færdiggør svar til ansøgerne. Svarene sendes i den kommende uge til dem.
3. Orientering om dialogmøde d.10.april. Lars og Bente deltog. Der blev orienteret om Kultur- og
Landsbysamvirkets aktiviteter samt nyt fra Kunstrådet. Bl.a. Sundhed og ny kunst blev drøftet.
Der var knap 20 deltagere.
4. Opsamling på møde vedr. ”Liv i forsamlingshusene”. Det var et godt møde, rigtigt mange
deltog, referatet kan ses på hjemmesiden. Der er møde igen i udvalget den 3.maj. Tilmeldingsfrist
til deltagelse i projekt Liv i forsamlingshusene er d.25.april. Herefter udpeges de forsamlingshuse,
som vil deltage.
5. Nyt projekt vedr. trafikdæmpning. Lars informerede på Dialogmødet om vores tanker og
udvalget var meget positiv over for det. Han kontakter desuden Jørgen Poulsen fra Vej og trafik.
I seneste ref. fra Miljø- og Plan vedrører pkt.73 kommunens skiltepolitik. Det skal undersøges,
om der fra kommunen kan gives retningslinier for, hvordan der kan laves hastighedsdæmpende
foranstaltninger – bl.a. så snerydning ikke generes.
6. Bustur i Ry og Gl.Rye området lørdag den 2.juni. Orla kontakter Ove Krogshede og Gl.Rye
Museum, Hans kontakter Bendt Nielsen og Lars kontakter Hans Ravn fra Tørring – Alling. Egil
kontakter busselskab , når startstedet er besluttet og slagteren lidt før den 2.juni. Tur-tilmelding skal
være til Orla og Lars. Orla sørger for annoncering.
7. Nyt fra udvalgene. Orla havde intet spec. fra Grønt Råd. Egil omtalte kommunens vindmølleplaner.
I ref. fra Økonomiudvalgets møde d.17.april står: Pkt.96. Der er tale om 7 placeringer, hvoraf kun
mellem Sjelle-Skjørring, syd for Høver og ved Forlev endnu ”var i spil”. Dog overvejes der endnu
en placering vest for Låsby og nord for Gl.Gjesing. Offentlig høring er fra 7.maj til 2.juli og der
afholdes borgermøde den 23.maj i Galten Hallen.
Pkt 99. Lokalplan 1048. Herthas lokalplan er endelig vedtaget.
Pkt 102. Høringssvar fra Vejdirektorat. VVM-undersøgelse vedr. Viborgvejs ændring til motorvej.
Pkt.110. Evaluering af bymøderne. Der holdes først en ny runde møder i beg. af næste byrådsperiode.
Pkt.114. Skanderborg Festivals køb af Ras´ Pølser. Det er vist ikke korrekt ifølge dagspressen.
Byrådsmødet d.28.marts. Pkt.64. Nye regler for annoncering tiltrådt. De reduceres, og der henvises
til kommunens hjemmeside. Forventet besparelse på ca.46.000 kr. i 2012
8. Møde med Hans Chr. Schmidt. Hvad skal emnet være? Der var usikkerhed om både emne og om,
hvor mange, der ville komme. Derfor blev beslutning udskudt til senere.
9. Skanderborg-bogen. Der var kommet en henvendelse om tekst m.m. om Landsbysamvirket. Bogen
fra 2007 påtænkes udgivet igen og forventes at udkomme 1.aug. Titelforslag er 42 aktive landsbyer,
og teksten skal være på max.3500 anslag. Forslag til tekst senest 30.april. Den kan fx fokusere på
samvirkets ”mission” og eksempler på resultater samt et historisk rids, og at det er en forening. Hans
sender referater fra alle møder fra starten i maj 2006. Lars forsøger at få oplysning om indbyggere i
de forskellige landsbyer.
10. Eventuelt. Næste møde samme sted d.24.maj kl.19. Derefter er de 21.6., 16.8., 6.9., 11.10.og 15.11.
11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Orientering om dato for Ry-turen med oplysning om, at
der kommer flere oplysninger senere. Dette referat skal på, når bestyrelsen har haft det et par dage.
Ref. Hans Gravsholt

