
Referat af Møde nr. 12 i Landsbysamvirket 
Tirsdag d. 4. dec.2007, kl. 19 – 21 (ca.)  Sted: Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 11. Godkendt 
2. Borgermøde – evaluering. Alle var enige om, at mødet var vellykket. Jesper uddelte en 

oversigt på de 45 deltagere, der havde afleveret oplysninger om navn og landsby/lokalsamfund 
samt e-mail. De repræsenterede 18 områder, og der var e-mail adresser ved de fleste. Da der 
var ca. 60 deltagere ud over ”bestyrelsen”, bad han om oplysninger om navne m.m., hvis nogen 
kender til deltagere, der ikke er med på listen. Det besluttedes, at den stiftende 
generalforsamling d.31.jan.2008 også skal holdes i Borgernes Hus, Veng. Jørgen reserverer det 
og oplyser dem om, at der skal regnes med 60 deltagere. 

3. Mesing – borgermøde om japansk have m.m. Helle fortalte, at hun var blevet kontaktet af 
Britha Rasmussen, Mesing. De vil gerne have Landsbysamvirket til at deltage i et møde 
d.13.dec. om projektet en Japansk Have i Mesing. Helle var blevet bedt om at være ordstyrer. 
Alle var enige om, at det var OK, at hun påtog sig hvervet. Vi kan ikke aktivt være hverken for 
eller imod, men bør hjælpe med at få sagen undersøgt. Det er de lokale, der skal ”køre sagen”. 
Der har været en del omtale af sagen i pressen, bl.a. i Stiftstidende d. 14. og 23.nov. og d.2.dec. 
og der kommer en omtale i Uge-bladet d. 5. dec. Helle mente, at kommunen har haft ønske om 
at få det tættere til Skanderborg, men nu kan acceptere placeringen med mindre ændringer og i 
sammenhæng med en påtænkt udstykning. Projektet er på ca.70 mio. kr. og er privat 
finansieret. Helle orienterer Britha om, at mødet bør med i www.detskeriskanderborg.dk. Jesper 
vil gerne give dem adgang til det.  

4. Vedtægter (er udsendt tidligere). Connie talte i sit indlæg om LAG-grupper (Lokale 
AktionsGrupper) og vedtægter, og Helle havde derfor kontaktet hende for at få råd vedr. ”vores 
vedtægter”. Connie havde sendt vedtægterne for ”Fællesrådet for landsbysamfundene i Vejen 
Kommune” og for ”LAG Slagelse”. Desuden havde Helle modtaget 12 sider om 
”Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe”. Disse 12 sider var især en omtale af strategien. 
Vedtægterne fra Vejen blev anvendt som udgangspunkt for ”vore vedtægter”. Jesper nedskrev 
vores udkast, som han og Helle derefter vil færdiggøre og mail´e til alle i ”bestyrelsen” inden 
jul. På næste møde d. 8.jan.2008 skal deres udkast drøftes, så de kan gøres færdige og 
præsenteres ved den stiftende generalforsamling d.31.jan.2008. Der var flere afvigelser i 
forhold til vedtægterne fra Vejen. Bl.a. blev Formål vist med 8 punkter, samt at formanden skal 
vælges på generalforsamlingerne. Annoncering af arr. 31.1. skal ske lige efter næste møde. Orla 
vil efter nytår flytte siderne om borgermødet ned i gruppen ”Arkiv” og i stedet rette teksten til 
”Stiftende Generalforsamling”. Her vil så senere placeres tekst om generalforsamlingen. 

5. Eventuelt. Orla uddelte en side med omkostning til vedligeholdelse af 
www.landsbysamvirket.dk. Den lød på 15.000 kr. for 1.1.-31.12.2008. Desuden udleverede han 
en side til afkrydsning af aftaler og med priser for enkeltopgaver af ”Dansk Media”. Mødet 
sluttede kl.21 med en stor tak til Helle og Jesper, der havde sørget for gløgg og æbleskiver.   

Næste møde er fastsat til d. 8. jan. 2008 i lokalerne ved ”Kultur og Fritid” i Skanderborg. 
Ref. Hans Gravsholt 
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