
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.47 i Landsbysamvirket 

Torsdag den 11.aug.2011 kl.19 på Rådhuset i Skanderborg 
 

Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Jørgen Walter Petersen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, 
Hans Gravsholt og Bente Lundsgaard Jensen. Susanne Skårup deltog i de 3 første punkter 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 46. Godkendt. Lars bød velkommen til 
Susanne og nævnte, at der som ekstra punkt var mødet om et borgermøde den 30.aug. 

2. Orientering fra møde vedr. Foreningernes aften. Lars deltog og havde især fremhævet, at det 
var ønskeligt med flere yngre deltagere. Der var ca.200 deltagere. Nyt møde torsdag d.18.aug. 

3. Klimabattle, Klima-ambassadør, Håndværkerliste. Hvordan får vi præsenteret disse pro-
jekter for både landsbyerne og de store byer. 1 eller 2 møder. Susanne Skårup gennemgik et 
oplæg om projektet ud fra et bilag, der var udsendt før mødet. Målet er kendskab til en hjemme-
side om emnet, min.10 deltagende hold og at min.2.000 har været på Facebook-siden. Idéen er 
hentet i Holland, hvor den har været anvendt i flere år. Hun var interesseret i idéer til, hvordan 
der kan skabes interesse for emnet og hvordan der kan uddeles præmier til de af en dommerko-
mité udpegede vindere. Dommerkomitéen er folk fra Ugebladene, Energifirmaer og Smuk-fest. 
Der blev gjort opmærksom på www.klimabevidst.dk, hvor både brugernavn og adgangskode var 
test. På siden kan der findes mange eksempler på forslag til energibesparelser m.m. 

4. Gennemgang af hjemmeside. Orla viste, hvordan man kunne foretage rettelser og lægge nye op-
lysninger på hjemmesiden. Der var en del forslag til ændringer/forbedringer. Landsbypuljen bør 
på forsiden og ”Bestyrelse” skal udskiftes med ”Om landsbysamvirket”. Her skal der være link til 
”Bestyrelse” og ”Vedtægter”.  Der var ønske om, at der blev vist eksempler på støttede projekter. 

5. Status på økonomi. Arne uddelte regnskab for de første 7 måneder af 2011.  
6. Bustur i den sydlige del af Skanderborg Kommune. Lars gennemgik sine tanker for turen 

med start i Sneptrup Præstegård d.10.sept.  Benedikte Vejlby Baggesgaard, der er sognepræst i  
Ovsted, Tåning og Hylke sogne, er en god fortæller. Hun vil fortælle om sognene m.m. Egil 
sørger for håndmadder og kontakter busselskabet. Lars sørger for drikkelse. 

7. Nyt fra udvalgene. Egil orienterede om interessante emner, han havde fundet. Det drejede sig 
om Fredning mellem Harlev og Tåstrup sø og fredning i forbindelse med etablering af et stisy-
stem om Solbjerg/Stilling Sø. Desuden et forslag om et tværfagligt kommunalt samarbejde vedr. 
Hav-vindmøller. Der var også noget om trafiksikkerhed i Tebstrup (Prioritet 1), hvor der i 2011 
skal være borgermøde. Der var afsat ½ mio.kr. til projektet og 3½ mio.kr. til udførelsen. 
Desuden var der forslag vedr. fjernvarme i Virring fra Skanderborg.  

8. Referat fra møde vedr. microvirksomheder. Orla havde d.10.aug. deltaget i et møde hos An-
nette Mørk-Sørensen, Skivholme. Hun fortalte om sin mindre virksomhed. Marianne Kristensen, 
Skanderborg Erhvervsudvikling og Annette Tina Troelsen, Væksthus Midtjylland havde også 
indlæg. Der er nyt møde torsdag d.18.aug. 

9. Hvad skal hjemmesiden indeholde? Referatet skal på et par dage efter, at Hans har udsendt ud-
kast. Desuden skal billeder og referat af turen nord for Galten-Skovby vises. Omtale af næste tur 
d.10.sept. og Landsbypuljen skal også vises. Arne sørger for annonce om turen og om ansøgning 
til Landsbypuljen i Uge-Avisen og Galten Folkeblad. Kommunen sætter omtale i Lokalavisen 
Skanderborg. Lars udarbejder en pressemeddelelse til alle annonce-ugebladene. 

10. Borgermøde d.30.aug. Lars har fået en opfordring til at bidrage med erfaringer som frivillig 
inden for emnet ”Landskab og landsbyer”. Han kunne ikke deltage., og det blev vedtaget, at 
Hans kommer i steder for Lars. Orla og Egil regner også med at deltage i borgermødet.  

11. Næste mødedatoer. Næste møde er samme sted torsdag d.22.sept. kl.18, hvor de indkomne 
ansøgninger skal vurderes. De efterfølgende møder blev ansat til d.13.okt. og 17.nov.2011 samt 
d.12.jan.2012. Generalforsamlingen blev fastsat til d.23.febr. i Borgernes Hus i Veng/Hårby. 

             Ref. Hans Gravsholt 

http://www.klimabevidst.dk/�

