
 

Referat af møde nr. 74 Landsbysamvirket 
Torsdag den 19. juni 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Bente Lundsgaard Jensen og Knud 

Erik Elmann Jensen. Hans Erik Jepsen (Jeppe) og Leif Ifversen Olesen var fraværende. 

 

1.  Godkendelse af ref. nr. 73 samt dagsorden. Godkendt uden kommentarer. 

2.  Referat fra Kend din egn. Der var en pæn tilslutning til arrangementet, så det blev nødvendigt at lukke for 

tilmeldingen på et tidligt tidspunkt. Selve turen blev gennemført med succes, idet alle udtalte deres tilfredshed. 

Der var en række tankevækkende indlæg fra oplægsholderne rundt på turen. Økonomien er endnu ikke endeligt 

opgjort. 

3.  Landsby pedeller. Det er vigtigt, at landsbypedellerne bliver tilknyttet lokalområderne, så de bliver kendt 

og får viden om området. En ugentlig besøgsdag vil være naturligt i mange landbyer. Bekæmpelse af invasive 

arter som japansk pileurt og kæmpebjørneklo kunne blive en opgave, hvor lokalkendskab er vigtigt. Ældreom-

sorg med hjælp til praktiske småopgaver er et andet område, hvor det ikke giver konflikt med allerede eksiste-

rende jobs. Der har for år tilbage været en anden ordning, som blandt andet blev brugt til arbejde med lokalhi-

storie.  

4.  Møde med Bente Hornbæk vedrørende Skønpulje. Lars har haft et positivt møde med Bente Hornbæk, 

hvor man diskuterede de praktiske muligheder for at koordinere indkaldelse af ansøgninger og efterfølgende 

sagsbehandling, således at ansøgninger fra landsbyer bliver forelagt Landsbysamvirket inden beslutning om 

støtte træffes. Bente Hornbæk snakker med administrationen om koordinering.  

5.  Gentænk landsbyen. Projektet Gentænk landsbyen, som styres af Favrskov kommune, har fået 350.000 fra 

Aarhus som kulturhovedstad. Der arbejdes på at videreudvikle idéerne. Skanderborg kommunes landsbyer kan 

være med, hvis vi vil og byder ind med idéer til konkrete arrangementer inden for den definerede ramme. 

 

6.  Aarhus som kulturhovedstad. Der er endelig kommet statslige midler til kulturhovedstaden, 145 mio. kr. 

Skanderborg Kommune skyder hvert år ca. 315.000 kr. i projektet frem til og med 2018. Disse midler skal vi i 

princippet have hjem til kommunen igen i form af projekter. Derfor er det vigtigt at byde sig til, for at vi får 

noget for pengene, men i høj grad også drager nytte af de kvaliteter og det videns løft, der forhåbentlig bliver 

en følge af projektet. 

  

Skanderborg kommune fik del af midlerne i 2013, f.eks. Sølundfestivalen, Smukfest, Kulturskolen, Museet, 

det tværgående cykelrute projekt Kulturingløbet. 

Ny ansøgningsrunde i marts med ca 150 ansøgninger, 44 projekter fik positivt svar. 

Kulturringløbet har igen fået støtte: 100.000 kr. Kulturring Østjylland med Bente og Peter Studstrup fra Favr-

skov Kommune er tovholder. 

Også Kulturskolen har fået tilsagn om støtte: 300.000 kr. til projektet Gentænk Folkemusikken. 

 

7.  Annonce til september ansøgninger. Orla laver udkast til annonce, så den kan godkendes og sættes i avi-

serne 3 uger før fristen.  

8.  Nyt fra udvalgene. Der udarbejdes en lokalplan for Stjær. Det er en samordning af forskellige planer. Der 

arbejdes hen mod at fjerne fliserne på diverse fortove i lukkede områder. Det svarer til politikken for nye om-

råder. Der laves en cykelsti ved Låsby. Der overvejes ny politik m.h.t. fiskekort i kommunens fiskevande. Na-

tur- og miljøforvaltningen arbejder med imageudvikling og kontrol af politikområder. Vandplan 2 er under ud-

arbejdelse. Der er bevilget 4,5 mio. kr. til Multihus og skole i Hylke. 

10.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Dette referat, annonce for landsbypuljen samt billeder fra bus-

turen. 

Næste møde: 14. august kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


