
 

Referat af møde nr. 75 Landsbysamvirket 
Torsdag den 14. august 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Egil Jørgensen og Leif Ifversen Olesen, Arne Nørskov, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla 

Jegstrup, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Lars Andersen var fraværende. 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 74 samt dagsorden. Godkendt uden kommentarer. 

2.  Annoncering til næste ansøgning. Indkaldelse af ansøgninger annonceres i Lokalavisen, på 

Landsbysamvirkets hjemmeside samt udsendes til samvirkets mailliste. 

3.  Liv i forsamlingshusene. Der fremstilles A2, A3 og A4 plakater og annonce med alle arrange-

menterne. Desuden kommer der annoncer for hvert arrangement. Det hele kommer også i PDF-

format, således at de kan bruges i en elektronisk markedsføring. 

 

4.  Kultur Aften d. 19. september. Skanderborg Kommune er 19. september rammen om forskellige 

kulturaktiviteter, som skal gøre opmærksom på bredden i kulturlivet. Liv i Forsamlingshusene laver et 

arrangement før filmen i Galten Bio, hvor Bo Jacobsen spiller, synger og derved gør reklame for Liv i 

Forsamlingshusene-arrangementerne, som begynder i september. Der er søgt og bevilget underskuds-

garanti fra Kultursamvirket til dette specialarrangement.  

5.  Gentænk Landsbyen. Intet nyt. 
 

6.  Skøn pulje. Skøn pulje har ansøgningsfrist medio august, således at det bliver muligt at sammen-

ligne eventuelle dobbeltansøgninger og koordinere bevillingerne til uddelingen i september.   

                               

7.  Bevarelse af fortidsminder. Lars og Egil har holdt møde med Charlotte Valløe om initiativet fra 

Moesgaard Museum og Skanderborg Kommune.  Der er indsendt en ansøgning om midler fra Lokale 

Grønne Partnerskaber.  Landsbysamvirket beslutter nærmere initiativer, når der er kommet svar på 

ansøgningen. 

8.  Nyt fra udvalgene. Der er planer om en faunapassage mellem Skanderborg Sø om Mossø. Ved 

Fuldbro Mølle er der et stemmeværk og ålekiste, som forhindrer passagen for blandt andet fisk og ka-

nosejlere. Der er udarbejdet 8 forskellige modeller for en åbning af passagen. Det overvejes nu hvil-

ken model, der skal benyttes. 

Der er flyttet Sikker Trafik- penge fra Låsby Skole til 3 andre skoler. 

9.  Eventuelt. Skanderborg Kommune har en udviklingsstrategi i høring. I den forbindelse holdes der 

såkaldte saloner, hvor et antal borgere med særlig indblik diskuterer et særligt emne. Landsbysamvir-

ket er indstillet på at afholde en sådan salon i forbindelse med næste møde d. 4. september, således at 

det planlagte møde afholdes fra kl. 17 til 18, hvorefter salonen fortsætter.  

10.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Dette referat samt program for Liv i Forsamlingshu-

sene. 

Næste møde: 4. september kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


