Referat af møde nr. 79 Landsbysamvirket
Torsdag den 5. februar 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.
Deltagere: Lars Andersen, Arne Nørskov, Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, Hans Erik Jepsen
(Jeppe), Orla Jegstrup, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen.
1. Godkendelse af ref. nr. 78 samt dagsorden. Referatet godkendt med den rettelse, at Foreningernes Aften ikke holdes d. 3. februar men d. 3. marts.
2. Opsamling på trafikmødet. Der var god opbakning til mødet, omkring 50 deltagere. Såvel deltagere fra landsbyerne (omkring 20 landsbyer) og fra Vej og Trafik udtrykte stor tilfredshed med mødet,
som tænkes gentaget om et år.
3. Liv i forsamlingshusene. Kultursamvirket er også indstillet på at fortsætte samarbejdet om Liv i
forsamlingshusene endnu et år. Der forventes afholdt orienteringsmøde med forsamlingshusene inden
for de kommende par måneder.
4. Gentænk landsbyen. Efter vinterferien holdes der et lille afklaringsmøde med få deltagere om vores fortsatte arbejde med butikker i landdistrikterne. Her lægges rammerne for det videre arbejde, som
forventes igangsat hurtigt herefter. Projektet er også interessant i forhold til et EU-projektet angående
bæredygtighed, som kommunen er kommet med i. Aarhus 2017 er stadig meget interesseret i vores
arbejde.
5. Nyt fra udvalgene. Der har været Borgermøde om Skanderborg Kommunes nye natur- og miljøpolitik. Med udgangspunkt i foreningerne på Vester Mølle var der arrangeret et dilemma-løb med interessante emner til debat. Så det var en helt anderledes måde at holde borgermøde. Emnerne berører i
høj grad beboerne i landsbyerne og det åbne land. Ved fremtidige arrangementer af denne art vil
Landsbysamvirket gerne deltage som aktiv forening.
6. Eventuelt. Praktiske forhold omkring generalforsamlingen blev drøftet. Arne og Jeppe stiller op
til genvalg, Egil ligeså hvis der ikke viser sig nye kandidater. Knud Erik refererede et kommunalt møde om bæredygtighed. Mødet var et forberedende møde i forhold til et EU-projekt.
7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, referat af trafikmøde samt omtale af generalforsamlingen.
Næste møde: Generalforsamlingen torsdag d. 26. februar i Blegind Forsamlingshus.
Ref. Knud Erik Elmann Jensen

