Referat af bestyrelsesmøde nr.57 i Landsbysamvirket
Torsdag den 16.aug.2012 kl.19 på Rådhuset, Skanderborg
Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen,
Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik Jepsen (Jeppe) og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og ref. af møde nr.56. Godkendt.
2. Hans Erik Jepsen (Jeppe). Lars bød Jeppe velkommen som forhåbentlig nyt bestyrelsesmedlem, og
alle præsenterede sig.
3. Status på test af www.klimabevidst.dk. Egil og Knud Erik havde intet nyt, og der var heller ikke
noget fra Susanne Skaarup, om hun havde fundet yngre personer til testen.
4. Liv i Forsamlingshusene. Bente havde udsendt og omdelte en side med de 9 arrangementer, der vil
blive afholdt i løbet af sept.-nov.2012. Siden vil blive trykt som plakat og bragt som en helsides
annonce i annonceaviserne. Desuden vil der komme annoncer om de enkelte arrangementer.
5. Ny sundhedspolitik. Bente redegjorde for kommunens åbne konference Diagnoser til alle?, som vil
blive afholdt i Kulturhuset tirsdag d.11.sept.2012. Hun uddelte indbydelse med program. Man var
enige om, at det var godt og lød interessant, men man havde svært ved at se, at Landsbysamvirket
kunne deltage aktivt i arrangementet. Se også nedenstående uddrag fra powerpoint om emnet.
6. Trafikdæmpning. Lars oplyste, at der ikke var væsentlig nyt. Der er positiv velvilje i Teknik og
Miljø, og han spørger, om der kan komme én med til næste møde. Trafiksikkerhedsplanen fra 2009
skal ajourføres i år.
7. Håndværkerlisten. Oplysningerne om ”Håndværkertilbud” på hjemmesiden bliver tilsyneladende
ikke anvendt. Arne og Orla og evt. Jeppe undersøger, om der kan komme en tæller på, og derefter
hvor meget siden anvendes. Det er tilsyneladende ikke meget. Siden afkobles midlertidig. 1.sept. er
der Energimesse i Ry, og søndag d.2.sept. er der åbent hus flere steder i området. Foreningen Omstilling Ry er initiativtager. Vi bør besøge messen og drøfte håndværkerlisten igen på næste møde.
8. Nyt fra udvalgene. Egil havde kun en oplysning om ændring Børnehaven ved Hestehaveskolen
mellem Sjelle og Skjørring. Uddrag af ref. fra Miljø og Planudvalget 13.aug.: 133 Igangsætning af lokalplan
Den fri Hestehaveskole har ønske om at bygge en ny bebyggelse til
Naturbørnehaven Følfod i tilknytning til skolens eksisterende bebyggelse. Den ny bebyggelse vil være erstatning for en utidssvarende pavillon, som skal afvikles. Derudover har friskolen ønske om at opføre nogle shelters
og en bålhytte på deres areal. Udvalget indstiller, at arbejdet igangsættes. Hans havde været til ”foretræde”
1062 - Skole og daginstitution på Langelinie.

for Teknisk Udvalg på Aarhus Rådhus om vindmøller lige syd for Herskind, og Orla havde modtaget
oplysning om Sundhed fra Hans Brok Brandi. Se også nedenstående og pkt.5.
9. Økonomi. Arne oplyste, at 1.9. var deadline for indberetning af regnskab for tilskud til Videreudvikling af Landsbysamvirket. Møderækken i centerbyerne og busturene. Han manglede endnu opkrævning vedr. Bendt Nielsen. Han kontakter Lisbeth Zabihi, Ry og vil til rapporten tage afsæt i bidraget til
Skanderborg-bogen. Til regnskabet vil han få vores revisor Egon Kjær Sørensen til at underskrive.
10. Eventuelt. Næste møde samme sted den 6.september kl.18. Derefter er de den 11.okt. og 15.nov.
Ansøgning om tilskud fra Landdistriktspuljen er annonceret, og på mødet 6.sept. skal de indkomne
ansøgninger behandles. Med henvisning til økonomi blev det drøftet, hvad Landsbysamvirket kunne
søge tilskud til. Trafiksikkerhed er måske et aktuelt emne. Hans spurgte til, om der var kommet korrektur på bidraget i Skanderborg-bogen. Det var der ikke, men den forventes at udkomme i nærmeste
fremtid. Hans orienterede også om Sommerfesten ved Herskindskolen. Hans havde spurgt til en revideret statistik over indbyggere i landsbyerne i Skanderborg Kommune. Arne havde fundet oplysninger ved Danmarks Statistik og havde en udskrift med for årene 2006-2012.
11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat skal på, når bestyrelsen har haft det et par
dage. Desuden skal programmet for Liv i forsamlingshusene på, når programmet foreligger og ansøgningfrist vedr. Landdistiktspuljen skal på. Håndværkerlisten skal ikke være der. Se pkt.7.
Ref. Hans Gravsholt

Uddrag fra Power-point om kommunens sundhedspolitik. Se pkt.5

Rammer jævnfør Kultur og Sundhedsudvalget
rygning, alkohol, motion, og
menneskets evne til at mestre livet kompetencer, relationer, accept og mestring.
af, at mennesker indgår i fællesskaber.
”talentspejderen”, dvs ressourcerne
hos den enkelte og dets omgivelser, og ikke udelukkende ”fejlfinderen”, dvs. diagnose.
arbejde og bredt i organisationen.

Landsbysamvirket
– når man snakker ”det dobbelte KRAM”? Kost, Rygning, Alkohol, Motion,
- og nu også menneskets evne til at mestre livet: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring.
– klare sig, føle sig rustet

til?

