
 

Referat af møde nr. 77 Landsbysamvirket 
Torsdag den 20. november 2014, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, Hans Erik Jepsen 

(Jeppe), Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Orla Jegstrup var fraværende. 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 76 samt dagsorden. Referatet godkendtes uden kommentarer.  

2.  Gentænk landsbyen. Skanderborg Kommune deltog i landsbytræffet i Hampen med en stand un-

der temaet Landsbybutikken – fællesskab og medier. Købmanden i Alken, Hos Købmanden Hylke og 

Dagligbrugsen Tebstrup deltog sammen med Landsbysamvirket. Standen var velbesøgt og i sammen-

ligning med andre stande meget fokuseret på det tema, vi havde valgt. Ud over standene var der på 

”bytorvet” indlæg om forskellige emner. Jens Huusmann fra Tebstrup fortalte f.eks. om, hvordan 

Dagligbrugsen Tebstrup har vendt udviklingen. Der var stor interesse for alle tre butikker, som alle 

har grebet deres situation an på utraditionel vis. Det er allerede nu besluttet, at landsbytræffet genta-

ges 7. november 2015. Endvidere har Gentænk Landsbyen-projektet henvendt sig til os med en opfor-

dring til at arbejde videre med landsbybutikkerne for at afprøve erfaringsudveksling og netværk. Der 

kan eventuelt stilles midler til rådighed for os som en hjælp til at løfte opgaven. Bente søger at få op-

fordringen uddybet, så vores beslutningsgrundlag kommer på plads.  

3. Info møder vedrørende trafik. En række landsbyer har vist interesse for at Landsbysamvirket ar-

rangerer et møde om trafik. Jeppe kontakter trafikafdelingen om et møde, gerne 29. januar, hvor 

kommunens folk fortæller om trafikproblemer og de muligheder, man har afprøvet for at løse dem i 

samarbejde med de lokale beboere. 

4. Bosætning på landet, Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er godkendt af byrådet. Bente re-

fererede den kommunale administrations arbejde med at forankre konkrete punkter fra udviklingssa-

lonerne i kommunens praksis. Knud Erik snakker med kontaktperson på kommunen om de juridiske 

muligheder for at udstykke storparceller. 

5.  Årets Landsby. Fristen for forslag til Årets Landsby er nået, og Landsbysamvirket behandlede 

indkomne forslag. Der arbejdes med et arrangement, hvor vinderen afsløres. 

6.  Nyt fra udvalgene. Egil refererede til punkter fra Miljø- og Planudvalget.  

Der indføres en forsøgsordning med landsbyviceværter, hvor landsbyerne opfordres til at deltage. Der 

er ikke afsat økonomiske midler til forsøget. Der arbejdes med alternative former for fortove. Grund-

ejerforeninger opfordres til at foreslå nye former for fortovsrenovering. Der arbejdes med et vand-

plansprojekt ved Fuldbro Mølle, hvor lodsejernes ønsker, roernes ønsker og de økonomiske mulighe-

der skal afbalanceres. Der planlægges en kampagne for reduceret brug af sprøjtemidler hos private. 

Økonomiudvalget har oversendt lokalplan 1086 for Stjær til vedtagelse i byrådet. Endvidere har man 

oversendt Affaldsplan 2014-18 til vedtagelse i byrådet.  

7.  Eventuelt. Hvor holder vi generalforsamling i 2015? Lars snakker med Blegind Forsamlings-

hus, om vi kan være der til generalforsamlingen d. 26. februar. 
 

8.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat.   

                               

Næste møde: Torsdag d. 8. januar kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


