
 

Referat af møde nr. 73 Landsbysamvirket 
Torsdag den 15. maj 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla Jegstrup, Bente Lunds-

gaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Egil Jørgensen og Leif Ifversen Olesen var fraværende. 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 72 samt dagsorden. Godkendt uden kommentarer. 

2.  Dialogmøde. Der er afholdt dialogmøde mellem byrådets udvalg for kultur og sundhed samt ud-

valget for miljø og plan på den ene side og repræsentanter for samvirkerne. Der var et pænt fremmøde 

fra de politiske udvalg, hvor der i forbindelse med kommunalvalget er sket en del udskiftninger. 

3.  Landsby pedeller. Der er nok af opgaver i landsbyerne, som i dag ikke bliver udført. Samtidig 

har senior- og fleksjobbere, som kommunen skal placere i job. Der arbejdes pt. med tanker om en 

landsbypedelordning, hvor hver landsby i nogle timer om ugen får tilknyttet en pedel, som kan hjæl-

pe til i lokalsamfundet. Det er materielgården, som står for ordningen. Landsbysamvirket foreslår at 

lade sig inspirere af Tønder-ordningen og i øvrigt starte langsomt op, så ordningen kan udvikle sig på 

baggrund af de indhøstede erfaringer. Landsbysamvirket diskuterer på baggrund af hjemlig brain-

storming, hvilke muligheder den nye ordning kan tilbyde, uden det tager jobs fra andre. 

 

4.  Bevarelse af fortidsminder. Skanderborg Kommune og Moesgaard Museum har startet et projekt, 

som skal få private lodsejere til at tage et større ansvar for plejen af fredede fortidsminder på deres 

jord. Der er søgt om penge fra forskellige kilder til projektet. Landsbysamvirket er positivt indstillet 

over for projektet, og vil diskutere understøttende tiltag, når projektet er blevet mere konkret. 

5.  Bustur, Kend din egn. 

Der er bestilt en bus til turen den 15. juni. Der køres ud fra Borgernes Hus i Veng, over Låsby, Stjær, 

Jeksen og med frokost i Blegind. Videre over Pilebrodalen og Virring. Hjem via stedet for det nye 

rådhus. Der detailplanlægges og annonceres af Orla og Knud Erik i den kommende uge. 

6.  Status på Liv i forsamlingshusene. Det går godt med planlægningen af efterårets aktiviteter. 12 

forsamlingshuse har meldt sig på banen. Man er nu nået til at tegne kontrakter. Økonomien holder 

ikke med et budget på 100.000 kr. på trods af succes og stadig stigende gæster og fordelagtig aftale 

med Bo Jacobsen. Der vil som i 2012 og 2013 komme et underskud, som i 2014 ser ud til at nå ca. 18 

– 19.000 kr. Landsbysamvirket drøftede at dække det halve, med øget tilskud, fra 50.000 op til 

60.000 kr.                                                                                   

7.  Skøn pulje. Den nye Skøn pulje er begyndt at uddele beløb. Den administreres på den måde, at 

regninger sendes til kommunen, som så betaler ud fra det bevilgede beløb. Denne pulje og Landsby-

samvirkets pulje er overlappende med hensyn til formål og målgruppe. Lars Andersen søger at få en 

dialog med Bente Hornbæk for at afklare eventuelle problemstillinger, f.eks. ved dobbeltansøgninger. 

8.  Nyt fra udvalgene. Intet. 

9.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Dette referat samt program for bustur. 

Næste møde: 19. juni kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


