
2. møde i Landsbysamvirket: 12.juni 2006. 
Deltagere: Inge, Jørgen, Orla og Charlotte 

 
   Vi har sendt et brev til FU og SU (Sammenlægningsudvalget), og vi går ud fra, at det er gået 
videre til Kultur- og Borgerserviceudvalget. Af brevet fremgår, at vi meget gerne vil i dialog med 
medlemmer af udvalget. Udvalget har møde d.15. og 29. juni samt 10.aug., hvor det iflg. planen 
skal færdiggøre et udspil til SU om principper for nærdemokrati m.v. 
 
  Hvis det ikke kan lade sig gøre at få et møde med udvalget, vil vi indkalde til stormøde om 
udvalgets udspil med alle landsbyer/bysamfund, vi kender adressen på. Udvalgets medlemmer 
inviteres med. Vi vil under ingen omstændigheder have traditionel paneldebat, men måske snarere 
en cafédebat, hvor politikerne og én af os er ”bordværter” (bliver siddenen, mens resten cirkulerer). 
Dette møde satser vi på at afholde i løbet af uge 34 (sidste ½-del af august). Alle bedes overveje, 
om de kender et velegnet lokale og en god men billig proceskonsulent. 
 
   Inden udvalgsmødet d.15.juni vil vi kontakte udvalgsmedlemmerne: 
Orla kontakter Jørgen (A) 
Charlotte kontakter Jens (V) 
Helle eller Terkild kontakter Lars (A) 
Inge kontakter Steen og beder ham tage en snak med Tage (B) 
 

Der kom følgende ud af det: 
Fra Orla: Jeg har ifølge aftale på mødet d.12.6. talt med Jørgen Gaarde. Vi havde en hyggelig 
samtale. Jeg forklarede, vi gerne ville høre om kommunens planer for landsbyerne og 
nærdemokratiet i den nye kommune. Det var også noget af det, de var ved at planlægge. Vi var også 
lidt inde på økonomi uden at komme ind på noget præcist, men han kunne forestille sig, der ville 
blive en fast pulje til alle landsbyer. Han viste også interesse for at tage en direkte dialog på et møde 
i aug. Derfor blev vi enige om at komme med nogle datoer. Jeg kan se, sammenlægningsudvalget 
skal have møde den 16.aug. Jeg har lovet at give ham svar tilbage. 
Fra Charlotte: Jeg har forgæves forsøgt at få fat i Jens Szabo (V), som ikke har taget sin telefon. 
Fra Inge: Jeg fik fat i Steen, som har ligget ”underdrejet” på grund af en lungebetændelse. Han vil 
tage en snak med Tage Nielsen om vores fælles projekt. 
Fra Terkild: Til Lars: Er landsbyerne med i nogen dialog med udvalget? Lars: Nej ikke endnu. Vi 
har talt, diskuteret, været uenige samt brainstormed, og embedsværket har lagt øre til. Herefter vil 
embedsværket skrive noget sammen på baggrund af det, vi talte om. I dette forventer jeg, at 
landsbyerne vil være nævnt – men ved ikke noget før jeg får ”sammen-skrivet” på mødet. 
 
 
   Inden et stormøde kan finde sted, er det vigtigt, at Helle og Charlotte får nedskrevet de tanker og 
erfaringer, vi hidtil har gjort os om nærdemokrati. 
 
   Økonomi: Charlotte får snarest afsluttet regnskabet sammen med Kristian og giver et evt. 
overskud til stormødet og/eller Orlas hjemmesideinitiativ. 
 


