
1. møde i Landsbysamvirket: 2.maj 2006 i Ry (hos Charlotte). 
Deltagere: Inge, Hans, Orla, Jørgen, Helle og Charlotte. Afbud fra Steen. 

 
Vi opstillede i fællesskab følgende dagsorden:  

1. Afklaring af fælles vision/mission/budskab. Herunder finde et navn til netværket. 
2. Hvad skal der til, for at vi er klar til en politikerdialog? Køreplan. 
3. Fondsmidler. 
4. Adresseliste. 
5. Eventuelt og næste møde. 

 

Ad.1: Vi indkredsede nogle overordnede begreber, bl.a. 
- fælles talerør 
- netværk til erfa- og idéudveksling 
- deltagelse/inddragelse i den politiske beslutningsproces 

Helle skriver der sammen, så vi kan bruge det, når vi en dag indkalder til stormøde for alle 
landsbyer. Det kan danne udgangspunkt for eventuelle vedtægter. Charlotte omdelte - til inspiration 
– samarbejdsaftalen mellem Århus Kommune og Fællesrådet i Århus. Angående navn var vi rundt 
om ”Landsbyer” og ”Landdistrikt”. For at få de lidt større bysamfund med og evt. borgerforeninger 
i Skanderborg med, landede vi på ”Nærdemokrati i Skanderborg Kommune”. Navnet er et forslag, 
som vi skal tage op, når vi indkalder til stormøde. 
Ad.2: Den udsendte pressemeddelelse omformuleres og sendes til Forretningsudvalg og 
Sammenlægningsudvalg med et tilbud om at være sparringspartner og et ønske om at mødes inden 
sommerferien. 
Ad.3: Orla er i gang med at undersøge, hvilke fonde, man kan søge, når kassen med 
Landdistriktpuljemidler er tom. Han har fundet en pulje, der muligvis kan finansiere fælles IT-
portal, og han vil kontakte Terkild, Roy og Steen (samt øvrige webmasters) for at formulere en 
fælles ansøgning. 
Ad.4: Misforståelse vedr. de forskellige adresselister blev opklaret. Han man rettelser til sin egen 
adresse, meldes det til Roy. 
Ad.5: Vi håber selvfølgelig at få svar fra politikerne snarest, men har vi ikke hørt fra dem inden, 
mødes vi den 12.juni og aftaler den videre strategi. 

Således opfattet af Charlotte 
 

D.22.april 2006 blev der på Knudsøskolen afholdt en arbejdsdag i landistriktnetværket  
Der var ca.30 deltagere og næsten lige så mange landsbyer var repræsenteret. Anne Weber Carlsen 
fra Silkeborg hjalp med at afvikle arbejdsdagen.  
Referat: Kontaktperson: Helle Blæsbjerg. Tlf. 8578 2574 

Nærdemokrati skal vokse fra neden men gødes fra oven. 
 Repræsentanter fra 10 landsbyer og mindre bysamfund mødtes lørdag d.22. april på Knudsøskolen 
i Ry. Derudover havde 20 landsbyer meldt ind, at de ikke kunne sende en repræsentant denne gang, 
men at de er meget interesserede i at deltage fremover i det omfang, de har ressourcer til det. 
 Der blev udvekslet mange gode erfaringer og lyttet til, hvordan man i Favrskov og Ny Silkeborg 
Kommune har valgt at inddrage borgerne udenfor centerbyerne i arbejdet med 
kommunesammenlægningen. 
  I Ny Silkeborg kommune har man nedsat et nærdemokratiudvalg under økonomiudvalget, og i 
Faurskov har sammenlægningsudvalget etableret Arbejdsgruppen for kultur, fritid og lokalsamfund. 
Her mente deltagerne, og ikke mindst Anne Weber Carlsen, som har været projektleder i 
NySilkeborg Kommunes Nærdemokratiprojekt, at de selv og politikerne i Ny Skanderborg 
Kommune kunne lære noget. 
  Der blev på mødet etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Voerladegård, Jeksen, Sjelle, 
Herskind, Ry og Veng, som vil forberede en dialog med politikerne om, hvilken struktur, man 
finder mest hensigtsmæssig for at fremme en positiv dialog samt hvilke kompetencer, man med 
fordel kan uddelegere til lokalsamfundene uden at kollidere med styrelsesloven. Det er vigtigt, at 
der afsættes penge, også til en sekretariats- eller tovholderfunktion i storkommunens budget, så 
borgernes initiativer kan føres ud i livet. ”Det skal gro fra neden men gødes fra oven” var der én, 
der udtrykte. En anden tilføjede: ”hvis man har været aktiv frivillig i en årrække og ikke får afsat 
synlige fodspor, brænder man ud”. 



  Næste skridt bliver så ud fra politikerdialogen at formulere fælles visioner med afsæt i de 
anbefalinger, der kom fra Tænketanken om nærdemokrati sidste år. Der blev på mødet identificeret 
elementer til en landsbypolitik: 
Vækst og udvikling er ikke nødvendigvis identiske. Nogle landsbyer ser fx udstykninger som noget, 
der fremover kan sikre, at den lokale skole kan bevares. Andre steder vil en udstykning true 
lokalsamfundet, fordi den fx kan skæmme naturen. Gruppen ønsker derfor aktivt at forholde sig til 
lokal- og kommuneplaner.  
Levende landsbyer, herunder adgang til idrætsfaciliteter, biblioteker – også for folk uden bil. 
Decentral borgerservice. 
En videreudvikling af principper for hvordan og hvornår borgerinddragelse skal finde sted.  
 

  Desuden var der enighed om, at det inden for en overskuelig fremtid er vigtigt at udbygge det 
eksisterende netværk mellem landsbyerne, så alle landsbyer/bysamfund (beboerforeninger) kommer 
med, og så der også er mulighed for temagrupper på tværs, en slags ”digitalt gadekær”. Gruppen 
rummer en del professionelle IT-folk, så det bliver nok tiden og økonomien, der sætter grænsen for, 
hvor langt man når på det digitale område. I øjeblikket er flere landsbyer koblet på 
http://landsbynetvaerket.dk/. Men det er væsentligt at sikre, at borgere uden internetadgang også får 
mulighed for at deltage i arbejdet. 
Med venlig hilsen Charlotte Valløe, Klostervej 73, 8680 Ry. Tlf. 8689 0019. Mail: gg-
ry@private.dk 
 

Arbejdsdag for Ny Skanderborgs landsbyer 
Invitation til alle landsbyer og bysamfund i Ny Skanderborg Kommune. 

  Vi inviterer hermed alle landsbyer og mindre bysamfund i Ny Skanderborg Kommune til en 
arbejdsdag lørdag d.22.april kl. 10-17 for at udvikle elementer til en landsbypolitik, fremme 
dialogen med politikere og embedsmænd og styrke netværket. 
  Arrangementet er åbent for alle interesserede, dog skal man tilmelde sig senest hos Charlotte 
Valløe (se nedenfor) onsdag d.19. april kl. 12. Arbejdsdagen foregår på Knudsøskolen i Ry og 
styres af Anne Weber Carlsen, som sidste år var projektleder i et tilsvarende projekt i Ny Silkeborg 
Kommune. 
  Visionsgruppen i Ry har i det forløbne år samarbejdet med aktive fra andre landsbyer og 
bysamfund i den nye storkommune. Der er nu baggrund for at udvikle konkrete principper og 
redskaber i den fremtidige, konstruktive dialog mellem bysamfund og politikere hhv. forvaltning.  
   Det foreløbige arbejde har peget på fire bærende søjler i arbejdet: 
* frivillighed (det er i praksis kun lysten, der kan drive værket!) 
* forskellighed (der er ikke meget energi i standardiserede inddragelsesformer!) 
* forpligtelse (det er en gensidig forpligtelse, der giver energi og mod til at bære opgaverne 
igennem – og det er kun en forpligtet, ansvarlig indsats, der modtages seriøst af politikere og 
forvaltning.), samt  
* forankring (det er accepten af at hænge sammen som kommune – i sidste instans som en del af en 
endnu større sammenhæng – der kan modvirke landsbychauvinisme!) 
  Der er indtil nu foreslået temaer omkring Dialog/kommunikation, Rekruttering og 
kompetenceudvikling, og Kvalitetsindikatorer, men der formuleres sikkert flere temaer i løbet af 
arbejdsdagen. 
  Arrangementet er en del af et udviklingsprojekt om netværk og nærdemokrati, der har fået støtte af 
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. 
Vi glæder os til at høre fra Jer. 
Med venlig hilsen Charlotte Valløe, Klostervej 73, 8680 Ry. Tlf. 8689 0019. e-post: gg-
ry@private.dk 
 
D.6.april 2006 holdt arbejdsgruppen vedr. formelle strukturer mellem lokalråd og kommunen et 
møde. Der er én sides referat fra mødet, som var kommunalt og bl.a. drejede sig om høringsret og 
udtaleret. Der sluttes med, at der skal samles op på det ved næste møde, der blev fastsat til 
d.20.april 2006. 
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