
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.56 i Landsbysamvirket 

Torsdag den 21.juni 2012 kl.19 på Rådhuset, Skanderborg 

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

Knud Erik Elmann Jensen og Hans Gravsholt.  

1.  Godkendelse af dagsorden og ref. af møde nr.55. Godkendt. Dog skal Kurt rettes til Knud v.pkt 5 

2.  Knud Erik Elmann deltager. Lars bød Knud Erik fra Illerup velkommen og alle præsenterede sig.   

3. Nyt fra projekt Liv i forsamlingshusene. Arne og Egil deltager i styregruppemøderne, og Bente 

redegjorde for projektet, hvor der nu er 9 forsamlingshuse, der ønsker at deltage. Bo Jakobsen har 

været rundt ved deltagerne og har orienteret dem og hjulpet med at få lavet et arrangement. Der vil 

senere komme en oversigt over arrangementerne. Den vil så blive lagt på hjemmesiden. Der er på 

Dropbox en oversigt over 6 steder, hvor der er aftalt arrangement. 

4. Opsamling på busturen. Flere har udtrykt tilfredshed med turen og midlerne til projektet er stort 

set brugt. Der mangler en tur i den østlige del af kommunen, men det må vente til senere. 

5. Økonomi. Arne redegjorde for økonomien og fik oplysning om manglende regninger. Bendt Nielsen 

skal betales via Søhøjlandets Økomuseum. Han ønsker ikke honorar for indlæg v.generalforsamling. 

6. Trafikdæmpning.  Lars havde talt med teknisk chef Knud Sørensen, Skanderborg Kommunen og 

beklagede navnefejlen i forrige referat. Efter mødet har Lars hørt fra Knud. Miljø og Planudvalget 

vil gerne have partnerskaber på trafikområdet og vil gerne have en dialog med Landsbysamvirket. 

7. Info vedr. Nærdemokrati. Infomationen var modtaget fra Faurskov, og der blev vist en video fra 

Silkeborg Kommune. Det drejede sig om lokalråd i Svejbæk-Sejs. Lars kontakter lokalrådet og Bente 

retter henvendelse til Silkeborg Kommune og spørger om Skanderborg Kommunes indstilling til det. 

8. Nyt fra udvalgene. Egil omtalte behandling af Pig-Farm i Stjær. Miljø og Planudvalget og Økonomi-

udvalget er positive over for projektet, men har visse forbehold vedr. benyttelse af stuehus til beboel-

se, rodzoneanlægget og de 6 gårdvindmøller. Der afventes en VVM-redegørelse. Horsens Kommune 

arbejder med en vindmølleplan, som kan give gener i den sydlige del af Skanderborg Kommune. Der 

overvejes indsigelse. Orla redegjorde for et møde i Grønt Råd d.14.juni. Emner var bl.a. Kommunens 

Sundhedspolitik, Vandhandleplaner og randzoner, Indsatsplaner og Gammelgård Sø. Bendt Nielsen 

omtalte igangværende Grønne partnerskaber, hvor bl.a. et nyt spor i Lyngbygård Ådal var med.   

Hans supplerede med oplysning om, at kommunen var positiv for etablering af fugletårn, spang til 

åen og ny ”sø” syd for Engvej og Hertha. Der er nu en 4-ugers høring. Der forventes ingen modstand 

mod planerne. 

9. Eventuelt. Næste møde samme sted d.16.august kl.19. Derefter er de 6.sept., 11.okt. og 15.nov.  

Lars er kontaktet af Susanne Skårup, der gerne ville have hjælp til test af www.klimabevidst.dk.   

Egil og Knud Erik tester og Lars har bedt Susanne om også at finde yngre personer til testen.  

Oplysningerne om ”Håndværkertilbud” på hjemmesiden blev tilsyneladende ikke anvendt. Emnet 

tages op på næste møde. Udover til Knud Erik havde Orla haft en kontakt mere til bestyrelsesemne – 

desværre uden positivt resultat, men forsøger med en anden. Bente uddybede Orlas omtale (pkt.8) 

med oplysninger om kommunens sundhedspolitik. 

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Billeder fra Ry-turen skal på, og dette referat skal på,   

når bestyrelsen har haft det et par dage. Desuden skal programmet for Liv i forsamlingshusene på, 

når programmet foreligger.  

Ref. Hans Gravsholt 

http://www.klimabevidst.dk/

