
Referat fra Landsbysamvirket´s møde nr. 7 den 25.juni 2007 
Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Hans Gravsholt, Steen Frøslev, Jesper Simonsen, Jørgen W. 
Petersen 
Referat nr. 6 vedtaget. 
Jette Engelbrecht er udtrådt af gruppen og erstattes af Jesper. Tak til Jette for en engageret indsats. 

Møder resten af året.  Alle gruppemøder holdes Adelgade 105, 8660 SKB.  kl. 19. 
Tirsdag d.21.aug., torsdag d.20.sept., mandag d.22.okt., tirsdag d.6.nov. og tirsdag d.4.dec. 
Steen har meddelt, at han måske ikke kommer til alle møder. 
Stormøde er berammet til 14. nov. kl. 19.30 i Borgernes Hus eller Kulturhuset, Skanderborg.   
 

Status på ansøgning om midler fra Landsdistriktspuljen for 2007:  
Vi har fået bevilget 100 000kr. som er det halve af hvad vi søgte. 
Helle har følgende forslag til budget 2007 
- 6 offentlige møder med proceskonsulent  48 000kr. 
- hjemmeside til landsbysamvirket  29 000kr. 
- lokaleleje til stormøde(r)        6 000kr.  
- Projektledelse      1 000kr. 
- kaffe & fortæring   10 000kr. 
- mødeforberedelse, kontor, porto & telefon    2 000kr. 
- revision St. A. Busch-Sørensen Skanderborg   7 500kr. 
I alt                          103 500kr. 
Kassebeholdning ca. Arvet fra Ry gruppen 10.000kr 

Møde om borgerinddragelse 6. juni 
Emner: skole, nærhed til institutioner, kultur tilbud, borgerservices decentralt m. m. 
Helle og Orla deltog i mødet 

Visionskonferencen i kulturhuset den 21. juni 2007 med Borgmester Jens 
Grønlund 
Der deltog ca. 150 i løbet af aftenen. Fra Landsbysamvirket deltog Helle & Orla+Hans. 
Der foreligger et konference-oplæg og en hjemmeside med flere ideer www.ideoffensiv.dk   

Gennemgang af aktiviteter i efteråret 2007-07-2007 
Stormøde er planlagt til d.14.nov.2007 i enten Kulturhuset i Skanderborg eller Borgernes Hus i Veng. 
Detailplan mangler.  
Hvornår og hvordan skal Landsbysamvirkets hjemmeside markedsføres. Plan mangler. 
Skal vi være flere i arbejdsgruppen, eller skal vi vælge en bestyrelse på stormødet, som er offentlig. 
Med x antal bestyrelsesmedlemmer. Orla har kontakt med mange lokalsamfund? Har mulige emner. 
Helle sender et skema med landsbyernes navne digitalt, som vi returnerer med oplysninger om lokale 
aktiviteter, butikker & foreninger og lignende. 
Jesper finder ud af, hvad lokal-samfund under 200 individer hedder i kommunens planlægning. 
Skal vi støtte Herskind som kandidat til årets landsby? Stemningen var positiv. 
Hans og Orla deltager i mødet om koordinering af hjemmesider i Skanderborg kommune 
Skal vi have en plan for kontinuerlig økonomisk tilskud fra Skanderborg kommune? Og til hvad? 
Hvad vil vi bruge vores hjemmeside til? Skal vi have en vedtaget strategi? 
Skal vi drøfte emner, som sporadisk opstod på mødet, men ikke blev færdigbehandlet på E-mail? 
Skal landsbysamvirket have en politik om at blande sig i aktuelle sager om trafik, skoler, sundhed, 
ældrepleje, børnepasning og ligene emner. 
Hvilke kanaler skal vi benytte og hvordan? Samarbejde eller trusler? Hvor stærke er vi? 
Jesper tilbød at hjælpe med at udforme skrivelser, brochurer og pamflets.  
Skal vi søge penge fra fonde og lignende finansieringskilder? 
Vi mangler en kasserer i Landsbysamvirket. Har vi et emne? 

Referent: Jørgen Walter Petersen 
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