
3.møde i Landsbysamvirket onsdag d.13.sept.2006 i Beboerhuset i 
Veng. 

 Deltagere: Orla, Inge, Charlotte, Jørgen og Helle(ref.) 
 1. Økonomi 
Charlotte orienterede om, at nærdemokratiprojektet skal afrapportere og afregne med 
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje ca.1.okt.2006. Der er pt. lidt midler i overskud, som bruges 
til at medfinansiere etableringen af et landsby-it-netværk for landsbyerne i Ny Skanderborg 
Kommune. 
   Omkring midler til at fortsætte projektet om nærdemokrati (som nok vil få et andet navn) blev det 
aftalt, at vi efter mødet mandag d.18.sept.2006 samler op på materiale til en ansøgning til 
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, som skal være klar til medio okt.måned. 
 2. Indhold og organisering af et ”Landsbyråd” 
Helle gennemgik det udleverede papir – tekst indsat i rammen. (Ikke med her – ca. ½ side) 
   Der var enighed i gruppen om, at dette passer fint med, hvad vi ser som indhold i et evt. fremtidigt 
”Landsbyråd”. Helle vil supplere papiret med nogle af elementerne fra Faurskov Kommune-papiret,  
som alle fik en kopi af på mødet. 
   Gruppen gennemgik på mødet de papirer, som Ny Skanderborg Kommune har udarbejdet om 
”Styrkelse af Det lokale Demokrati i Ny Skanderborg Kommune, og som er blevet offentliggjort på 
deres hjemmeside umiddelbart efter sommerferien. Denne drøftelse gav anledning til at forberede 
nogle spørgsmål til mødet mandag d.18.sept.2006. 
 3. Forberedelse af mødet med Ny Skanderborg Kommune mandag d.18.sept.2006 
Helle orienterede kort om, hvem vi er – at vi ikke er en ”selvbestaltet” gruppe, og Charlotte sender 
en mail med det brev, vi tidligere har sendt til Sammenlægningsudvalget sammen med deres 
svarbrev til Helle inden mandag. 
Emner til mødet mandag: 
- Hvilke og hvor mange landsbyer med tilhørende landområder er der i Ny Skanderborg Kommune?  
Arbejdsgruppen vil gerne have mulighed for at få adgang til følgende oplysninger med tilhørende 
landområder: zonestatus, indbyggertal, forsamlingshus, skole, dagligvarebutikker, antal af 
foreninger. 
- Deres definition af en landsby. Er fx Ry også en landsby? Eller er det en ”centerby”? 
- Nærdemokratigruppen påtænker at lave en fælles landsbyportal for Ny Skanderborg Kommune. 
- Hvilke tanker ligger der bag det, som blev offentliggjort umiddelbart efter sommerferien, og 
hvordan vil de udmønte det? (papirerne er meget orienterede i retning af byrådets behov og ikke 
borgernes). Hvad er status for det udmeldte? 
- Papirerne tager meget udgangspunkt i enkeltsagsbehandling – i flg. Planloven skal man anlægge 
en helhedsbetragtning for landsbyerne. 
- Er I interesserede i, at vi fortsætter en dialog? 
 
Vi skal huske, at dialogen skal være positiv og ikke ”angribende” på mødet. 
Noget af det grundlæggende at få styr på, er de 5 R´er 
 Rammer  Retning 
  Relationer 
 Roller  Regler 
 
Det er aftalt, at vi mødes bag Skanderborg Rådhus kl.1850 på mandag. 
4. Eventuelt og næste møde 
Næste møde er aftalt til onsdag den 4. oktober 2006 kl.19 i Veng Beboerhus. 
Telefonliste:  
Inge:  8695 4241 
Orla: 4057 1972 og 8657 1972 
Charlotte: 8689 0091 og 4085 2025 
Jørgen: 8694 6612 og 2380 2370 Mail: petersen.veng@petersen.mail.dk  
Helle: 7578 2574 og 2374 8574 
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