
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.51 i Landsbysamvirket 

Torsdag den 19.jan. 2012 kl.19 på Kulturhuset i Skanderborg. 

Det skulle have været på Rådhuset, men koden til døren virkede ikke. 
Jørgen, der har været med til at starte Landsbysamvirket, døde d.23.12 og blev begr.d.29.12. 

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 50. Godkendt. Det blev aftalt, at Susanne 

rykkes for teksten til en folder vedr. Klimafesten. Lars oplyste, at alle midler nu er overført. Han 

fortalte, at han havde modtaget en tak fra Jørgens hustru for opmærksomheden ved begravelsen.  

2. Generalforsamling d.23.febr. Orla sørger for annoncering og udarbejder en side med dagsorden 

m.m. Annoncen skal i Uge-bladet og afleveres senest d.3.febr. Dagsorden skal være iflg. vedtæg-

terne og være kortere end i 2011-udgaven. Lars udarbejder beretning, som bl.a. skal indeholde 

omtale af turene i Kend din egn, Landdistriktspuljens formål og hvem der har modtaget tilskud, 

arbejdet med Klimafesten og støtte til foredrag i forsamlingshusene. Det blev besluttet, at Hans 

spørger Bendt Nielsen, om han vil give et indlæg om arbejdet med bedre adgang til naturen i 

Skanderborg Kommune. Bendt Nielsen har medvirket til etablering af mange spor i kommunen. 

Arne gjorde rede for regnskabet. Egil sikrer, at Borgernes hus er reserveret d.23.februar. Besty-

relsen skal være på 7. Forslag til emner: Lars undersøger i Tørring og Blegind og Orla i Boes. 

3. Landdistriktspuljen. Lars redegjorde for et ændringsforslag, som han havde udsendt. Forslaget 

blev vedtaget. På hjemmesiden skal der være direkte link til den og ansøgningsskemaet enten som 

PDF eller i Word-format. Et link til kommunens hjemmeside vil hurtigt blive forældet. 

4. Liv i forsamlingshusene. Det blev vedtaget, at Landsbysamvirket er positiv for at støtte med 

midler, men efter 2 år skal det vurderes, hvordan det er gået. Der er møde i udvalget d.25.jan. 

5. Klimafestens landsbymøde d.9.febr. i Borgernes hus. Lars har flere forslag til case om bl.a. 

varmemåling og termofotografering og tager kontakt til Susanne Skaarup. Hans oplyste, at der    

til Landsbydagen i Herskindhallen d.13.april var valgt temaet Klimafesten. 

6. Landsbymøde. Dato er endnu ikke fastsat, men Økonomiudv. har oplyst, at mødet skal afholdes. 

Bymøderne er fastsat til 22.2. i Galten, 28.2. i Hørning, 6.3.? i Ry og 8.3.? i Skanderborg. 

7. Nyt fra udvalgene. Egil oplyste, om Herthas udvidelse for ca.10 mio. kr. Desuden var der noget 

om vandplanlægning og om ”Tomat-svin” ved Stjær grusgrav. 

8. Eventuelt. Hans er nu med i Prisudvalget, fordi Jørgen Walter Pedersen er død. Der er møde i 

udvalget d.1.marts og arrangementet med overrækkelsen bliver d.27.marts kl.19 i Kulturhuset. 

Orla oplyste, at der i Grønt Råd har været drøftet etablering af sti fra Ry til Silkeborg nordøst for 

søerne. Lars spørger igen Helle om bl.a. de filer, hun har, som vi gerne vil have adgang til. Det 

drejer sig bl.a. om statistikken over landsbyerne i kommunen. 

Hele bestyrelsen deltager i Foreningernes aften d.24.jan. Der er tilmeldt ca.350 personer. Lars og 

Orla deler opgaven med at uddele adgangskort ved indgangen. 

Egil spurgte, om der kunne gives tilskud til hjertestartere fra Landdistrikspuljen. Der var enighed 

om, at man kunne søge, men der var usikkerhed om holdbarheden af udendørs apparater. 

9. Hvad skal på hjemmesiden? Dette referatet et par dage efter udsendelsen til bestyrelsen. 

Desuden skal der være en omtale af generalforsamlingen med dagsorden samt om Status og 

dialogdagen i Ry-hallen d.31.jan., hvor Orla, Egil og Hans overvejer at deltage. Mødet d.9.febr. 

og Klimafesten skal også på hjemmesiden. Hans har ikke kunnet finde webmastes mail-adresse på 

forsiden. Desuden var han forundret over, at der under nyheder endnu stod, at der kunne ansøges 

om at blive Årets Landsby 2012 i RegionMidt. Det bør flyttes til Arkiv og evt. erstattes med oplys-

ning om indstillingen fra Skanderborg Kommune. Landsbypuljen bør rettes til Landdistriktspuljen. 

10. Næste møde. Generalforsamling d.23.febr. Bestyrelsen møder kl.18. Dato senere ændret til d.22.  

Efterfølgende bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag d.15.marts på Rådhuset. 

Ref. Hans Gravsholt 


