
Landsbysamvirket 
- i Skanderborg Kommune 

Referat af Møde nr. 11 i Landsbysamvirket 
Tid: Tirsdag d.6.nov. 2007, kl.19–21 (ca.). Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 

 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen, Steen A.Frøslev, Jesper 
Simonsen og Hans Gravsholt. Afbud fra Inge Lorenzen. Frav.: Ove Krogsøe, Gl. Rye og Jens 
Jacobsen, Alken. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 10. Godkendt. Helle orienterede om 
den afsendte ansøgning på 145.000 kr. til Indenrigsmin. Landdistrikspulje. Det blev 
besluttet, at de seneste 3-4 referater skal vises på hjemmesiden. Orla sørger for det. 

2. Borgermøde. Orla udsender programmet til alle landsbyerne. Helle fortalte, at Connie M. 
Skovbjerg har fået pressemedd. og program. Bente Hornbæk er også orienteret. Helle 
nævnte også, at der lige var udgivet en bog om landdistrikter. Det blev besluttet, at hun 
bestiller nogle eksemplarer af den. Annoncering. Jesper fortalte, at ”kommune-annoncen” 
kommer i de 4 uge-aviser onsdag d. 7. nov. Helle vil sende annoncen med program og 
pressemeddelelse til Brian på Uge.avisen og få ham til at bearbejde den og videresende 
materialet til de 3 andre ugeaviser. Jesper havde fået trykt 1.000 Flyers, og deltagerne fik 
hver en stak med til omdeling og til biblioteker, skoler m.m. Jesper vil trykke 120 kort til 
mødet, som mødedeltagerne skal skrive navn og landsby/bebyggelse(lokalsamfund) og evt. 
mail-adresse på, og på mødet lægge i en kasse, som Jesper også vil fremskaffe.  

3. Gennemgang af overheads for Landsbysamvirkets indlæg. Helle gennemgik de 
overheads, hun påtænkte at vise – bl.a. en præsentation af arbejdsgruppen. Det besluttedes 
kun at vise navne på deltagerne, dvs. Helle, Jørgen, Steen, Orla og Hans og nævne Inge, Ove 
og Jens. Især drøftedes en oversigt over indbyggere i Skanderborg Kommune opdelt på 
byer, landsbyer og ”bebyggelser”, dvs. samfund med mindre end 200 indbyggere. Det blev 
drøftet, om områder med under 200 indbyggere skulle kaldes landsbysamfund eller 
bebyggelse. Det sidste valgtes, fordi det blev brugt af andre. Det blev fremhævet, at det var 
vigtigt, at Helle også omtalte den stiftende generalforsamling d. 31. jan. 2008. Jørgen 
undersøger, om den kan afholdes i Borgernes Hus. Helle skal også nævne, at der – sammen 
med Skanderborg Kommune - ansøges om støtte i Landdistrikspuljen for 2008, og hun skal 
opfordre til, at man kommer med idéer til Landsbysamvirket på mail-adressen på vores 
hjemmeside.  

4. Dagsorden for mødet.  
Anslåede tider 
Kl.19.30: Helle byder velkommen og gennemgår programmet. 
Kl.19.45: Connie M. Skovbjerg, Landdistrikternes Fællesråd. 
Kl.20.15: Helle præsenterer Landsbysamvirket og viser statistik m.m. 
Kl.20.45: Kaffe og rygepause. 
Kl.21.00: Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune. 
Kl.21.30: Helle styrer en debat med spørgsmål og afrunder mødet. 

5. Eventuelt. Det blev aftalt at møde senest kl.19 den 15.nov. Helle, Jørgen og Steen vil møde 
noget før for at sikre, at det tekniske virker. Steen har lærred+projektor med, og Jesper har 
også en projektor og en ”stemmekasse” med. Han vil tage stikord, og Hans skriver referat 
fra mødet. Det blev vedtaget, at Helle sender mail til ”byrødderne” med indbydelse, 
oversigten over indbyggere og evt. pressemedd. Der var flere forslag til ”start-sang”, men 
vist flertal for ”Hist hvor vejen slår en bugt”. Næste møde efter Borgermødet i Borgernes 
Hus: 4. dec. kl. 19 i lokalet hos Kultur og Fritid, Adelgade 105. Her er hovedpunkterne 
Evaluering af borgermødet, Økonomi og Vedtægter. Desuden skal den stiftende 
generalforsamling d. 31. jan. 2008 forberedes, og indkomne forslag diskuteres. 

Ref. Hans Gravsholt 
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