
 

Ref. af møde nr. 70 Landsbysamvirket 
Torsdag den 6.februar 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Erik Jepsen, Knud Erik Elmann 

Jensen, Orla Jegstrup, Bente Lundsgaard Jensen og Hans Gravsholt 
 

1. Godkendelse af ref. nr.69 samt dagsorden. Ingen bortset fra småfejl ved tegnsætning m.m. 

2. Generalforsamling. Orla undersøger, om alt er OK ved Voerladegård. 

3. Nye emner til bestyrelsen. Lars, Knud Erik, Orla og Hans er på valg. Hans ønsker ikke genvalg, 

men han vil godt acceptere valg som revisor, hvis Egon ønsker at stoppe (har ejendommen til salg). 

Jeppe indgår i bedømmelsesudvalget til Sporen i stedet for Hans.  

4. Indput/forslag til beretning. Udflugten i maj samt omtale af Susanne Skårups arbejde med bl.a. 

energikompetencer m.m. Arbejdet med trafiksikring mm bør også nævnes. Se i øvrigt referaterne. 

5. Trafik-projektet. Er der vilje til samarbejde med Vej og trafik. Der var enighed om, at der ikke 

er sket meget på området. Det skal der. I mange landsbyer køres der for stærkt. Ofte er det de lokale, 

der gør det. Titlen bør måske være(Lars): Tryghed i landsbyer. Som eksempler på landsbyer med pro-

blemer og ønsker blev nævnt Veng, Jeksen og Herskind. En ”Gåbus”, hvor ældre elever samler yngre 

elever og går sammen på trafikfarlige steder, kan anbefales. Der kan også skrives artikler, hvor der 

først spørges nogle, der er utrygge og derefter nogle trygge. Jeppe spørger en lokalredaktør i Ry, og 

Hans spørger evt. personer i Herskind. Efterfølgende (efteråret) kan der måske indkaldes ”eksperter” 

til opfølgning. 

6. Opfølgning på Landsbyscenarier. Afklaring af status i landsbyerne. Egil har udarbejdet en over-

sigt over trafikdæmpning i landsbyerne i 2009. Udsendt med forrige referat. 

7. Referat fra møde i Kulturhuset vedr. Aarhus–Kulturby 2017. Bente omtalte mødet d.4.febr. om 

Status og perspektiver Aarhus-Kulturby 2017 i Skanderborg Kommune afholdt i Kulturhuset og viste 

indkaldelsen. Hun og Knud Erik havde deltaget. Der var ca.50 tilmeldt, og der var flere gode indlæg. 

Skanderborg Kommune ønsker at medvirke i Aarhus-Kulturby 2017 med flere emner. Bente har efter-

følgende på mail sendt materiale fra mødet. 

8. Nyt fra udvalgene. Egil havde fundet en del under Miljø og Plan. 12: Lokalplan 1052. Tørring.  

15: Årsplan for Miljø og Plan udvalget, hvori der var flere interessante emner bl.a. om veje og trafik. 

17: Sagsbehandlingstid og 18: Veje og trafik introduktion, bl.a. skolevej og udskiftn. af vejbelysning. 

20: Ny affaldsplan. Regeringen har givet nye retningslinier. 21: Gudenåkomiteen bl.a. ny formand.  

23: Aktive borgere, tildeling af midler. Max 500.000 kr. to gange pr år. Principperne er: Det sociale 

fællesskab, sikkerhed (herunder trafik), forskønnelse og fysisk aktivitet. Der er afsat 2 mio.kr. i alt. 

25: Oprettelse af et vandråd i Skanderborg Kommune. 

9. Eventuelt. Foreningernes aften afholdes torsdag d.6.marts, og Lars tilmelder Landsbysamvirkets 

bestyrelse samlet. Er sket fredag d.7.2. Arrangementet afholdes i aulaen på Skanderborg Gymnasium. 

Bente fortalte om møde i Liv i forsamlingshusene d.16.jan. Tilslutningen har været det hidtil største 

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Tale af Lars i Alken og dette referat når bem./rettelser 

er modtaget. 

Næste møde: ½ time før generalforsamlingen i Voerladegård, dvs torsdag d.20.febr.kl.19.  

Ref. Hans Gravsholt 

 


