
Referat af Møde nr. 10 i Landsbysamvirket 
Mandag d.22 okt.2007, kl.19–21(ca.). Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 

Afbud fra Inge Lorenzen, Ove Krogsøe og jensine@mail.tele.dk  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 9. Referatet godkendt. Orla ønskede et 
punkt med om ansøgninger. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 9. Referatet godkendt. Orla ønskede et 
punkt med om ansøgninger. 

3. Siden sidst. Statistikken er ajorført. Hans havde kopi af omtale fra Folkebladet med en oversigt 
over landsbyer (dvs byer med over 200 indbyggere). Det har ikke været muligt at finde 
oplysninger for mindre landssamfund. Jesper forsøger igen, om der kan findes noget. 

4. ”Borgermøde” i november. Mødet afholdes i Veng Borgerhus d.15. nov.2007. Er bestilt. 
Jesper viste udkast til ”postkort” med oplysning om Landsbysamvirket. Det vil blive trykt i 
1.000 eksemplarer. Han viste også udkast til ”annonce” (invitation) til ”Borgermødet”. Den 
skal vises på kommunens infoside i ugebladene. Der var nogle få rettelser, og Jesper afleverer 
til trykkeriet dagen efter (tirsdag d.23.10.). Rettelserne var bl.a. adresse på Veng Borgerhus 
(Borgernes Hus?), samt en oplysning om ”vores” mailadresse. Tilmelding slettes. Orla vil få 
registreret info@landsbysamvirket.dk. Han vil også orientere Jesper om farvekoder til 
materialet. Der skal ikke være tilmelding, men der laves et kort til navn og landsby, som alle 
deltagerne bedes udfylde og aflevere på mødet. Der var en kort drøftelse om kortets udseende 
og indhold. Dette tages der endelig stilling til på næste møde.   Orla og Jesper vil senest onsdag 
d.24.10. udarbejde udkast til pressemeddelelse, som derefter vil blive sendt til gruppen, og Orla 
vil ”udsende” indbydelsen til alle mail-adresser på hjemmesiden. Helles forslag til overheads 
blev drøftet og godkendt med mindre rettelser – fx skal programmet være som i Jespers 
”annonce”. Hun arbejder videre med dem og vil udsende resultatet, når der er mere.  

5. Hjemmesiden. Jesper spurgte til omtale af www.detskeriskanderborg.dk, som har været omtalt 
i stort set alle aviser og ugeblade. Omtalen har været god, men der har tilsyneladende ikke 
været nogen, der har reageret på den. Jesper vil gerne have kontakt til alle hjemmeside- og 
lokalbladsredaktører for at orientere dem om muligheden for brug af den. Steen har links til den 
og ”vores” på hjemmesiden for www.sjelle.dk, og Hans har efterfølgende også etableret link til 
dem på www.herskindsigt.dk. Der er besøgstæller på hjemmesiden. Helle orienterede om, at 
indlæg på kommunens idé-offensiv især var fra landdistrikterne, hvilket havde overrasket en 
del.  

6. Foreningen ”Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune”. Jørgen og Hans har udarbejdet 
et udkast til vedtægter for foreningen. Oplæget blev drøftet, og der var nogle ikke særlig 
præcise forslag til ændringer og flertal for, at foreningen først skulle oprettes i 2008. Det blev 
besluttet at afholde et ”bestyrelsesmøde” d.8.jan.2008 og stiftende generalforsamling 
d.31.jan.2008. På mødet d.4.dec. skal vedtægterne drøftes, så de kan gøres færdig d.8.jan.2008.  

7. Økonomi. Helle meddelte, at tilskud er modtaget, samt at der er overført penge til Danskmedia. 
Det blev besluttet, at Helle fortsat har fuldmagt, som så efter generalforsamlingen overføres til 
ny kasserer, som måske ikke bliver Jørgen. 

1. Ansøgninger. Orla orienterede om forslaget til ansøgning til hhv. Landlegatet i DFFE og i 
Landdistriktspuljen. Her var der nogle bemærkninger, som Orla registrerede. Han arbejder 
videre med ansøgningerne og vil onsdag d.24.10. sende dem til Helle, som derefter vil attestere 
og indsende dem. 

2. Eventuelt. Næste møde er den 6.nov. kl.19 i Kultur og Fritids lokaler på Adelgade 105, 
hvor alle forhåbentlig kommer. Her er det primært afviklingen af ”Borgermødet” d.15.nov., der 
skal drøftes, men også vedtægter og annoncering af generalforsamling skal drøftes. 

Helle fortalte, at hun havde modtaget oplysning om, at de fraværende vil komme til mødet d.15.nov. 
Ref. Hans Gravsholt 
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