
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.53 i Landsbysamvirket 

Torsdag den 15.marts 2012 kl.19 på Rådhuset, Skanderborg 

Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen 

og Hans Gravsholt. Inden mødet konstituerede bestyrelsen sig med uændrede opgaver, dvs. Lars 

formand, Egil næstformand, Arne kasserer, Orla webmaster og Hans sekretær.  

1. Godkendelse af dagsorden og referat af generalforsamlingen og fra møde nr. 52. Godkendt. 

Dog skulle Torsdag rettes til Onsdag og i ref. fra generalforsamlingen skulle ”Bestyrelsen blev 

bemyndiget …” flyttes op under pkt.6.  

2. Opsamling på Generalforsamlingen. Nye medlemmer. Der var enighed om, at der skulle forsø-

ges at finde to nye medlemmer til bestyrelsen, samt at det var uheldigt med suppleanter, der ikke 

ønskede at indgå i bestyrelsen. Hans nævnte, at Jørgens enke havde meddelt ham, at hun endnu  

ikke følte sig parat til at gå ind i bestyrelsen. Dette respekteres naturligvis. 

3. Landdistriktspuljen. Ansøgningsdato er ændret. Anden fortolkning af teksten i nye kriterier. 
De nye regler er nu vist på hjemmesiden og fristerne er nu hvert år 1.april og 1.sept. 

4. Referat af kommunens Landsbymøde i Svejstrup den 14.marts. Arne, Egil og Lars deltog, og 

der var ca.30 deltagere. Emnerne var bl.a. veje og trafikdæmpning i landområderne samt udbud af 

arbejdet med det. Desuden drøftedes der fjernvarme til landdistrikter og biogas. Emnet en lokal-

butik i Svejstrup som i Alken blev nævnt, men vist uden større opbakning. 

5. Mulige projekter for Landsbysamvirket. Trafikdæmpning og varmeforsyning i landsbyerne blev 

drøftet. Emnerne skal tages op igen ved næste møde. 

6. Nyt fra udvalgene. Egil oplyste, at Miljø og Planudvalget ved møde d.3.marts som pkt.46 havde 

Grøn ordning i forbindelse med opstilling af vindmøller. Omhandler mulighed for tilskud til lokale 

projekter (bestikkelse?). Nr.49 var ”Den gode lokalplan”. Referatet har mange forslag til indhold. 

Nr.50 drejede sig om Praksis for adm. af planlovens landzonebestemmelser. Nr.54 Redegørelse for 

udbud af rengøring på offentlige toiletter. Er ikke særlig interessant for landsbyerne, men nr. 55 

Redegørelse vedrørende udbud af drift og vedligehold af grønne områder indeholder en del af 

interesse. Nr.58 Redegørelse for flodemål i Gudenåsystemet omhandlede regler for, hvordan man 

sikrer acceptable vandstand i søer og åer. Kan have betydning for naturen i landdistrikterne.  

Orla berettede om seneste møde i Grønt Råd den 15.marts. Jonna Mosgaard havde fortalt om natur-

handleplanerne og Irene Paulsen om vandhandleplanerne. Desuden drøftede man fritidsaktiviteter, 

naturoplevelser, affaldsindsamling og grønne partnerskaber. Her blev der bl.a. orienteret om nyt 

spor i Lyngbygård Ådal og fugletårn ved Tåstrup Sø. 

7. Møde d.28.marts vedr. Liv i forsamlingshusene. Alle deltager. 

8. Landsbymøde til efteråret med Hans Chr. Schmidt, formand for Landdistriksudvalget. OK, 

men punktet skal drøftes igen på næste møde, hvor der bl.a. skal fastsættes emner for hans indlæg. 

Nogle kan være ministeriets opgaver og trafikdæmpning og varmeforsyning. 

9. Mødedatoer for kommende periode. Næste møde blev fastsat til kl.17 torsdag den 19.april. 

Efterfølgende møder er kl.19 d.24.maj, 21.juni, 16.aug., 6.sept., 11.okt., 15.nov. og 10.jan. 2013.  

Dato for Generalforsamlingen i 2013 blev fastsat til torsdag d.21.febr. 

10. Ture og andet i projektet. Der var fortsat stemning for en tur rundt i området omkring Gl.Rye. 

Orla spørger i Gl.Rye, om nogen vil være med til at arrangere turen, der blev foreslået til d.9.juni. 

11. Eventuelt og hvad skal hjemmesiden opdateres med? Claus Leich bør indbydes til næste møde? 

Emnet kan være trafikdæmpning. Spørge landsbyerne, der har en ”plan” om der er noget nyt. Bente 

undersøger, hvor de gamle ”planer” er, og sender en oversigt over forsamlingshusene i kommunen. 

Hjemmesiden opdateres med rettet referat af generalforsamlingen og af møde nr.52. Desuden skal 

dette referat på, når alle har haft et par dage til at komme med bemærkninger. 

Ref. Hans Gravsholt 


