
 

Referat af møde nr. 78 Landsbysamvirket 
Torsdag den 8. januar 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

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

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

1.  Godkendelse af ref. nr. 77 samt dagsorden. Godkendt uden kommentarer.  

2.  Info møder vedrørende trafik. Jeppe har aftalerne på plads, og der er sendt indbydelser ud via 

mail, hjemmesider og presseomtale. Der sendes fornyet indkaldelse ud til landsbyerne med tilmel-

dingsfrist d. 22. januar. Referatet fra infomødet vil blive lagt på vores hjemmeside.  

3. Generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i Blegind Forsamlingshus d. 26. februar. Regn-

skabet er parat til revision. 

4. Årets Landsby. Hylke blev Årets Landsby i Skanderborg Kommune og samtidig kommunens kan-

didat til at vinde Region Midtjyllands Landsbypris 2015. Der blev d.16. december inviteret til over-

rækkelse af prisen i Hylke Forsamlingshus, hvor der var et stort fremmøde fra landsbyen. Tage Niel-

sen fra byrådet og Lars Andersen holdt taler. Der har været en pæn omtale af arrangementet i Århus 

Stiftstidende og Uge-bladet. 

5.  Liv i forsamlingshusene. Der har været arrangement i 12 forskellige forsamlingshuse, hvilket er 

en stigning i forhold til tidligere år. Der er sparet lidt på markedsføringen, hvilket dog ikke har kostet 

publikum. Der har i alt været entré-indtægter på 84.000 kr. Sammenlagt er der fremkommet et under-

skud, som er lidt større end budgetteret. Der arbejdes på en løsning af denne problemstilling. 

Bestyrelsen drøftede fremtiden for Liv i forsamlingshusene. Der var enighed at søge samarbejdet med 

Kultursamvirket fortsat i 2015. 

6.  Henvendelse angående Gentænk Landsbyen. Projektet Gentænk Landsbyen, som har modtaget 

støtte fra Aarhus 2017, har bedt Landsbysamvirket om at fortsætte arbejdet med landsbybutikkernes 

muligheder. Knud Erik laver et oplæg til overordnet plan i samarbejde med et par butiksrepræsentan-

ter.   

7.  Nyt fra udvalgene. Orla har deltaget siden sidst deltaget i rådsmøde i Det grønne Råd. Egil har 

fundet tre interessant punkter på Miljø og planudvalgets næste møde. A) en sag fra Hylke, hvor et 

areal efter en lokalplan uheldigt administreres efter lokalplanens retningslinjer for golfbanen.  

B) Der lægges op til en forsøgsordning med landsbyviceværter. Opgaverne kan f.eks. være  
 drift og vedligehold af grønne områder 

 drift og vedligehold af legepladser, torveområde, forsamlingshus 

 renhold af veje og pladser 

 snerydning 

 praktisk hjælp til eksempelvis landsbyernes svage beboere 

 praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer i landsbyerne, f.eks. høstfest, borgermøder, 

mv. 

C) Kommunen søger at styrke den digitale formidling af borgernes muligheder i naturen ved at ud-

brede brugen af www.udinaturen.dk og www.oplevgudenaa.dk. 
 

8.  Eventuelt. Herunder årets gang. Der er Foreningernes Aften d. 3. februar med The Dixieland 

Gipsy Band, der blandt andet bruges ved skolekoncerter i kommunen, samt foredrag ved Eskild Eb-

besen, dansk roer med 3 OL-guldmedaljer. Der er nytårskur for borgerrepræsentationen d. 22. januar. 

Årets gang blev drøftet som en forberedelse til generalforsamlingens drøftelse af samme. 

                               

http://www.udinaturen.dk/
http://www.oplevgudenaa.dk/


9.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, indbydelse til trafikmøde samt omtale af 

Hylke som Årets Landsby.   

                               

Næste møde: Torsdag d. 5. februar kl. 17.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


