
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.46 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 9.juni 2011 kl.1730 på Rådhuset i Skanderborg 

Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen, Arne Nørskov,  
Egil Jørgensen, Hans Gravsholt og Bente Lundsgaard Jensen  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 4. Godkendt. Lars bød velkommen og 

beklagede, at mødet var blevet fremrykket. Årsagen var, at Landsbysamvirket var indbudt til et 
planlægningsmøde kl.19 vedr. ”Foreningernes aften” i 2012. Her repræsenterede han Landsby-
samvirket. Derfor måtte han forlade mødet kl.19. 

2. Evaluering af bustur d.28.maj, herunder økonomi. Alle var enige om, at turen var vellykket 
og havde givet et godt indtryk af egnen omkring Veng og Mesing. Der havde været 40 deltagere. 
Omkostninger var ca.8000 kr. Det var fint med mange forskellige ”fortællere”. 

3. Status på næste bustur til egnen nord for Skovby-Galten. Hans havde udsendt et program til 
alle, og det var også udsendt som en pressemeddelelse. Egil oplyste, at han havde lejet bus til 50 
personer og ville sørge for sandwich. Hans sørger for øl og vand. Tilmelding til Orla og Hans, 
og de koordinerer, så 50 deltagere bliver overholdt. Turen starter i Hertha Levefællesskab kl.10, 
hvortil bussen kommer kl.1030. Lars byder velkommen og fortæller om Landsbysamvirket og 
dets placering i kommunalt regi. Hans redegør for turen, og han forsøger at få forskellige lokale 
til at fortælle rundt på turen. Ud over pressemeddelelsen vil der ikke blive annonceret. Hans 
udleverede seneste nr. af lokalbladet Herskindsigt, hvori der på side 9 var en omtale af turen. 

4. Foreningernes aften. Hvad skal den indeholde? Lars redegjorde for mødeindkaldelsen. 
Mødet var blevet besluttet på et evalueringsmøde d.31.marts. Han bad om bemærkninger til 
mødet d.7.marts. Den umiddelbare bemærkning var, at der havde være god tilslutning, men at 
det ville være ønskeligt, at der var flere yngre deltagere, og der var for få lokale aktive.  

5. Klima-ambassadør. Forslag til ”jobbeskrivelse”. Er vi den nye ”fokusgruppe” til test af 
”borgersiden” under www.klimabevidst.dk? Desværre kunne Susanne Skaarup ikke deltage. 
Lars m.fl. var usikker på, hvad jobbet gik ud på. Skal det være en teknisk kyndig person eller 
en ildsjæl, der kan engagere folk? Det blev vedtaget at udskyde beslutninger til næste møde, 
hvor Susanne Skaarup forhåbentlig kan deltage og redegøre for emnet. 

6. Status på ny hjemmeside. Orla havde fået hjemmesiden revideret, så den havde et betydelig 
mere indbydende udseende. Bente viste uddrag af den nye hjemmeside, som endnu ikke var 
færdig. Alle referater var nu med og vist i en samlet oversigt. Det vil sikkert være en fordel at 
gruppere dem i årgange og med mødedato. Orla arbejder videre på at få meget af stoffet på den 
”gamle” hjemmeside over på den nye. Glarbo er på kortet flyttet til det rigtige sted. Orla udleve-
rede en brugervejledning, så alle kunne komme på hjemmesiden og rette og lægge billeder på. 
Det vil dog sikkert være nødvendigt med hjælp, og han vil hjælpe, hvis han blev ringet op. 

7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Referatet, få dage efter at det har været udsendt til 
godkendelse. Desuden skal der meget af det manglende fra den ”gamle” hjemmeside på. På næ-
ste møde bliver der forhåbentlig tid til en større gennemgang af hjemmesiden og til forslag til 
yderligere forbedringer. Mødet sluttede ca.kl.1930, men Lars og Bente gik kl.19. 

8. Næste møde. Torsdag d.11.aug.2011 kl.19 samme sted. 
             Ref. Hans Gravsholt 
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