
 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.50 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 17.nov. 2011 kl.19 på Rådhuset i Skanderborg 

 

   Deltagere: Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Gravsholt, Bente 

Lundsgaard Jensen og Susanne Skårup(kun pkt.1- 3).        Afbud: Jørgen Walter Petersen. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 49. Godkendt. 

2. Klimafesten. Hvor står vi med projekt CO2 neutral. Susanne redegjorde for projektet, der havde 

skiftet navn fra Klimabattel til Klimafesten. Hun uddelte et par sider fra kommunens hjemmeside og 

to sider med Idéer til arrangementer. Hun spurgte, om budskabet kunne bringes ud i fx forsamlings-

husene. Dette var der mulighed for ved fællesspisninger flere steder, men nok ikke mere end en kort 

orientering, hvor der samtidig blev uddelt en folder om emnet. Susanne udarbejder en sådan. Alle 

blev opfordret til at deltage i ”kickstarten” i Kulturhuset mandag d.21.kl.19. Der er ingen tilmelding. 

Orla blev spurgt til et skema til anbefaling af håndværkere. Lars sender materiale om det til ham, så 

han sammen med Susanne kan komme med et forslag. 

3. Status på Landdistriktspuljen. Gennemgang og opklaring. Lars har udsendt oversigter for 2009, 

2010 og 2011. Bente og Lars undersøger, om der resterende beløb fra 2010 kan overføres til 2011. 

Hans fortalte, at der nu var åbnet mulighed for etablering af det nye spor vest for Præstbroen, og 

derfor bliver de i 2009 bevilgede 50.000 kr. udnyttet. Tilskuddet i 2010 til Hundeskov er afmeldt. 

4. Liv i forsamlingshusene. Orla, Egil og Arne havde 10.nov. deltaget i et møde med Kultursamvirket 

om muligheden for at fortsætte arbejdet med Liv i forsamlingshusene i Skanderborg Kommune, når 

samarbejdet efter sæson forår 2012 slutter. På mødet blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, 

der skal komme med konkrete forslag til at komme videre i sagen. Arbejdsgruppen kommer til at 

bestå af 2 fra Kultursamvirket og 2 fra Landsbysamvirket (Egil og Arne) samt Bo, Egon og Jesper. 

Der er nyt møde d.14.dec.  

5. Hvad gør vi fremadrettet med Liv i forsamlingshusene. Hvad kan vi? Der var enighed om, at der 

skal ændres i reglerne for Landdistriktspuljen, hvis Landsbysamvirket selv skal kunne anvende mid-

ler fra puljen. 

6. Nyt fra udvalgene. Egil havde ikke noget af speciel interesse for Landsbysamvirket. 

7. Udsættelse af ubrugte midler fra projektet med ture i kommunen. Arne oplyste, at der var givet 

udsættelse for de resterende ca.19.000 kr. Der vil derfor nok blive tale om 1 evt. 2 ture i foråret 2012.  

8. Eventuelt. Der er på generalforsamlingen valg til bestyrelsen. Det var godt, hvis bestyrelsen igen 

kan blive på 7 medlemmer. Orla, Lars og Hans (og måske Jørgen) er villig til genvalg. Derfor vil 

man forsøge at finde et par personer, der vil stille op og gøre en indsats for Landsbysamvirket. 

Orla udarbejder forslag til ansøgning om midler til projekter i 2012, og Lars undersøger, hvordan 

midlerne til administration overføres til Landdistriktspuljen.  

Hans takkede Lars for den gode omtale i indstillingen fra kommunen af Herskind-Skivholme til 

Landsbyprisen 2012 i Region Midt. Udvælgelsen sker i januar 2012 og overrækkes i marts-april.     

Se www.herskind-skivholme.dk, hvor bl.a. ansøgningen og indstillingen er vist. 

9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med. Referatet lægges på et par dage efter udsendelse til 

bestyrelsen. Desuden vil Orla lægge billeder fra de afholdte ture i 2011 på, og han vil undersøge, 

hvorfor bestyrelses-oversigten har fået et forkert udseende og få det rettet. 

Næste møde er den 12.jan.2012 og generalforsamlingen er den 23.febr.2012. 

Ref. Hans Gravsholt 

http://www.herskind-skivholme.dk/

