Ref. af møde nr. 69 Landsbysamvirket
Tid: Torsdag den 9. januar 2014, kl.19–21. Sted: Skanderborg Kommune.
Til Stede: Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Erik Jepsen, Knud Erik Elmann Jensen, Orla Jegstrup, Bente Jensen

1. Godkendelse af referat 68. Ingen kommentarer.
2. Vej og Trafik, opdatering. Bente har kontaktet Kresten Madsen Vej og Trafik. De har gennemgået
borgerhenvendelser. Der er ikke nogle landsbyer som ”stikker ud” umiddelbart.Igangværende projekter sker i Virring, Dørup og Fruering. Fruering blev nævnt som muligt pilotprojekt, hvor man kunne
lave et forløb med idéudvikling og sparring vedr. sikker og trygheds skabende tiltag i landsbyen. Man
var ikke umiddelbart begejstret, da en enkelt bys interesser ville komme i centrum.
Veje og Trafik: Stadig prioritering ved "Sorte pletter", Tæt befolkning og sikre skoleveje, i byer med
skoler. De vil gerne være med til at lave nye forsøg med tryghedstiltag.
Ad 4: Egil: Landsbyscenarier 2009. Uddelte opgørelse vedr. udsagn. (vedhæftet referat)Vi ved ikke
om alt er udbedret og hvad status er. Opgørelsen viser dog behov/ønske om trafikdæmpning. Det foreslås der vælges en model for opfølgning på Landsbyscenarier og status vedr. trafiksikkerhed.f.eks.
1) Landsbysamvirket ringer rundt og følger op scenarierne. Etablerer dialog med landsbyerne.
2) Udsend en mail og efterfølgende ringe op. Der er omkring 42 landsbyer. Flere end på omdelte liste.
Alle i Landsbysamvirket overvejer model /spørgsmål for opfølgning: Hvordan kontaktes de, mål mv.
3: Ref. Prisoverrækkelsen 3. januar Årets Landsby. Knud Erik: Hyggeligt arrangement i Alken, Hyggeligt i caféen, gode taler. Masser af presse omtale, mere eller mindre rigtigt mht. personer på billederne.Stort arbejde gik forud, men tiden er godt givet ud.
5:Kommunens Landsbystrategi. Der var enighed om at der ikke er så meget at hente. Punktet falder.
6: Generalforsamling i Voerladegaard. Orla sender udkast til annonce inden onsdag inkl. Program.
Revisor: Egon Sørensen stoppe måske i 2014. Arne spørger ifb. regnskabsrevision. Ordstyrer Bente.
Der skal findes kontakter i Voerladegaard mhb. på nyt medlem. Mangler repr. i det nordlige. Landsbysamvirket skal tage kontakter rundt omkring. Orla finder en i Voerladegård. Alle tager en tørn.
7: Bente præsenterede Gentænk Landsbyen 2017. Sender konkret materiale ud efterfølgende.
8. Intet nyt fra udvalgene
9. Evt: 9.1. Forårstur 2014 Orla uddelte forslag til en rundtur i det nordlige. Foreslog en tur omkring
det nye Administrationsbygningslokalitet for Skanderborg Kommune. En mulighed Bente undersøger.
Egil: Amatørarkæolog fortalte i spændende foredrag om fund vha. Metaldetektorer. Evt. en mulighed
for et oplæg senere. Knud Erik Jensen nævnte fortælleaftner. Lokale fortællinger fra lokalkendinge.
9.2. Regnskab: Arne har lavet regnskabet, Lars mangler at se det igennem.
9.3 Bente: Energidag: Landsbysamvirket videresender information til netværket.
Hjemmesiden: Generalforsamlingen, Landsbyprisen. Billede og tekst Lars.
Næste møde: Inden Gernealforsamling Forslag 6. februar kl. 17.00
Ref. Bente Lundsgaard Jensen 11.9.14

