
 

               Referat af møde nr. 71 Landsbysamvirket 
Torsdag den 13. marts 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla Jegstrup, 

Leif Ifversen Olesen, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. 

1. Godkendelse af ref. nr. 70 samt dagsorden. Godkendt uden kommentarer. 

2. Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med formand: Lars Andersen, næst-

formand: Egil Jørgensen, kasserer: Arne Nørskov, sekretær: Knud Erik Elmann Jensen, udvalget for 

Sporen mv. Hans Erik Jepsen og Egil Jørgensen. 

3. Borgermøder om Europavalget. Signe Grønnegaard har på kommunens vegne søgt og fået bevil-

get 40.000 kr. til et eller flere arrangementer om EU’s betydning for folk i landdistrikterne. Møderne 

skal foregå op til valget til Europa-Parlamentet. Landsbysamvirket diskuterede, om der skulle holdes 

ét eller flere arrangementer, og stemningen gik i retning af et større arrangement for hele kommunen. 

Man kunne blandt andet forestille sig emner som EU’s betydning for natur og miljø, erhvervsudvik-

ling på landet samt mulighederne for at søge støtte hos EU. Som mulige oplægsholdere nævntes kan-

didater til valget, nuværende Europa-parlamentarikere, mediefolk og folk fra forskning og højskoler. 

Signe Grønnegaard arbejder videre blandt andet ud fra disse idéer. 

4. Tryghed i landsbyen. Jeppe har søgt at ’sælge’ idéen om en løbende artikelserie omkring trafik-

problemer i landsbyerne til en lokal ugeavis. Det er ikke lykkedes. Alternativet, at vi købes spalte-

plads, er der ikke økonomisk mulighed for. Der er netop oprettet en ny kommunal pulje på 2 mio. kr., 

hvor der også er mulighed for at søge midler til trafik-projekter. Puljen er så ny, at den præcise praksis 

ikke kendes. 

5. Foreningernes aften, skal Landsbysamvirket invitere fra landsbyerne? Sidste år blev der ud-

sendt en orientering om arrangementet ’Foreningernes aften’ til vores mailliste. Det blev her præcise-

ret, at det kun foreningerne, som kunne sende repræsentanter. Denne praksis genoptages. Vores mailli-

ste skal kontrolleres, så vi er sikre på, at i det mindste forsamlingshusene og borgerforeningerne er 

korrekt registrerede. Bente vil kontrollere forskellige lister op mod hinanden. 

6. Dialogmøde med Miljø- og planudvalget samt Kultur og Sundhedsudvalget. Der holdes møde 

mellem disse byrådsudvalg og repræsentanter for samvirkerne d. 3. april. Det er det første møde efter 

byrådsvalget, og der vil blive en bredere repræsentation fra samvirkerne end alene formændene.  

7. Nyt fra udvalgene. Egil havde fundet en del under Miljø og Plan. 35: 4 dobbelthuse i Tebstrup. 

Lokalplan og Kommuneplan tillæg, 41: Skoleveje og sorte pletter. Frigivelse af midler til 11 projek-

ter, i alt 3 mio. kr. blandt andet til Stjær, Veng, Virring, Voerladegaard, Tulstrup og Låsby. 42: Kol-

lektiv trafik. 43: Sti i Gl. Rye mellem Hedelundsvej og Horsensvej. 44: Landsbyvicevært. Undersøges 

nærmere med henblik på 2015-2018 budget. 

8. Nye mødedatoer. Lars udsender forslag til mødedatoer for det kommende år. Disse godkendes på 

næste møde. Datoerne er 2. april, 15. maj, 19. juni, 14. august, 4. september, 9. oktober, 13. novem-

ber, 8. januar, 5. februar. Alle møder starter kl 17.00. 

Generalforsamling 26. februar 2015. 

 

9. Eventuelt.  

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Dette referat. 

Næste møde: 2. april kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


