
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.52 i Landsbysamvirket 

Onsdag den 22.febr. 2012 kl.18 i Borgernes Hus, Veng. 

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 51. Godkendt.   

2. Opsummering fra møde med Kultursamvirket omkring ”Liv i forsamlingshusene” Der var 

afholdt møde d.25.jan., og der afholdes nyt møde d.28.marts. Her vil Chr. Alvad spille, og der er 

100.000 kr. i puljen til støtte til arrangementer i forsamlingshusene i kommunen. 

3. Landsbypuljen. Ændringsforslag-beslutning fra Økonomiudvalget. Bente udleverede 1 side 

med principper for Landsdistriktspuljen. Det er nu muligt, at Landsbysamvirket kan tage initiativ 

til arrangement-støtte og tiltag, der støtter Landdistriktspuljens mål på op til 10 pct. af puljen. 

4. Klimafesten. Landsbymødet d.9.febr. Mødet i Borgernes Hus var med ca.45 deltagere. Egil 

deltog, men Orla var blevet forhindret. Desværre var lyden dårlig, men ellers var mødet godt. 

5. Idéen til hvad der kan gøre Landsbysamvirket interessant. Tiltag fra vores side eller projek-

ter vi kan være en del af og derved blive synlige. Flere muligheder blev drøftet, og de gennem-

førte møder og turene Kend din egn har været gode, men desværre ikke givet de ønskede kontak-

ter. Af nyt var især emnet trafiksikkerhed i landsbyerne interessant. Det drejer sig her både om 

huller i vejene, cikaner, belysning, fortove og cykelstier. Kommunen kan spørges om gode råd og 

tiltag, der kan støttes af kommunen. Oplysningerne kan derefter udbredes, men direkte hjælp kan 

nok ikke gives. 

6. Nyt fra udvalgene. Ikke meget. Egil spurgte til sag nr.12/6865 pkt.39 ved Miljø- og planudvalget. 

Det drejer sig om cykelsti Sjelle-Herskind. Det var et lukket punkt, og ingen kunne oplyse noget 

om det. Der var også noget om vindmøller og samarbejde med Horsens Kommune. Skanderborg 

Kommune er mere interesseret i samarbejde om havvindmøller i Aarhus Bugt (HÅB). 

7. Eventuelt og hvad skal der på hjemmesiden. Orla orienterede om arbejdet i Grønt Råd og Hans 

om Sporet i Lyngbygård Ådal. Her er der nu også bevilget støtte fra Aage W. Jensens fond, og 

man er nu i gang med at få underskrifter fra lodsejerne. Lars foreslog, at vi skulle invitere den nye 

”landsby-minister” Carsten Hansen. Idéen er sikkert god, men måske vil det være bedre med for-

mand for udvalget for landdistrikter Hans Chr. Schmidt. Der skal arbejdes videre med at forbedre 

markedsføringen af Landsbysamvirket til mødet d.28.marts om Liv i forsamlingshusene. 

Hjemmesiden ajourføres med dette referat og referatet fra generalforsamlingen, når disse er rettet 

til. De rettede Principper for Landdistriktspuljen og ansøgningsskema om støtte fra Landdistrikts-

puljen skal på hjemmesiden. Det blev i øvrigt påtalt, at kommunen endnu ikke har fået rettet årstal 

på deres hjemmeside ved ansøgningsskemaet. 

Ref. Hans Gravsholt 


