
Referat af Møde nr. 5 i Landsbysamvirket 
 

Tid: Tirsdag den 27. februar 2007, kl. 19 – 21 Sted: Voerladegård Skole 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
2. Opfølgning på mødet med Kultur- og fritidsforvaltningen den 1. februar 2007  
Der var enighed om, at vi havde haft et godt møde og at det var dejligt, at vi fik tilknyttet en 
kontaktperson til arbejdsgruppen. Der var også enighed om, at der er et godt grundlag for det videre 
samarbejde. 
 
Helle havde gennem Charlotte Valløe modtaget invitation til at deltage i en konference om lokalt 
demokrati i Nyborg den 22. marts 2007. Det er Teknologirådet der gennemfører konferencen og det 
er også dem, som har været ansvarlig for Tænketanken om Nærdemokrati. Helle sender invitationen 
videre til gruppen og den enkelte vurderer sin mulighed for at deltage i konferencen, som er gratis. 
 
3. Hvordan kommer vi videre? 
Vi trækker i arbejdstøjet – nu har vi fået en række af de ydre rammer for vores arbejde på plads – 
dog har vi ikke så mange penge, at gøre noget for (ansøgninger til Landdistriktspuljen og 
Landlegatet afventer svar). 
 
4. Lave et oplæg til aktivitetsplan – hvad skal vi lave og hvem gør det? 
Vi fik sat overskrifter på nogle aktiviteter, som er: 
• Visionsarbejdet i Skanderborg Kommune 

o Nærdemokrati og borgerinddragelse 
o Landdistriktspolitik 
o Planstrategi 2007  
o Kommuneplan 2009 
o Evt. borgermøde 

• Etablering af landsbysamvirket 
o Organisering af arbejdet 
o Modeller for landsbysamvirke 

• Hjemmeside 
o Kontakt til landsbyerne 
o Få ”stof” på hjemmesiden 

• ”Salgsarbejde” 
o Pressemateriale 

 
5. Næste møde – fastlæggelse af møder for 1. halvår 2007 og ”overblik” over hvad der ellers 
sker med relation til os. 
Det blev aftalt, at Helle tager kontakt til Jette og at de lægger en møderække indtil sommerferien. 
 
6. Eventuelt 
Steen har fået en ny mail, som han har ”daglig” kontakt til, som er SAF@bu.aarhus.dk. 
 


