
Referat fra Landsbysamvirkets møde nr. 8  
Tirsdag d.21.aug. 2007   Sted: Kultur og Fritidsforvaltningen, Adelgade, Skanderborg. 

Deltagere: Helle Blæsbjerg, Orla Jegstrup, Jørgen W. Petersen, Hans Gravsholt og Jesper Simonsen. 
1. Godkendelse af dagsorden og referat nr.7. Begge dele blev godkendt. Hans Gravsholt blev ”udnævnt” 

til sekretær (referent) og Jørgen W. Petersen til kasserer. 
2. Siden sidst  

a. Status på ansøgninger. Helle oplyste, at der var bevilget 21.762 kr. fra Landlegatet. Desuden er der 
100.000 kr. fra Landdistriktspuljen. Der blev udleveret Budget og Regnskab for 1.5.07- 30.4.08. 
Budgettet viste 121.762 kr. i udgifter, og i regnskabet var der anført 45.862 kr. til Dansk Media for 
arbejde med hjemmesiden samt 7.500 kr. til revisor. Der var enighed om, at der skulle søges de 2 steder 
igen. 

b. Status på hvem vore landsbyer er og oplysninger om dem. Jesper gennemgik en liste over landsbyer 
og lokalsamfund i Skanderborg Kommune. Forsamlingshusene var der næsten styr på, men ”foreninger” 
var noget sværere at få registreret, og hvad med haller og sognegårde? Jesper vil på næste møde 
redegøre for, hvad han kunne finde oplysninger om. 

3. Hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk. Orla gennemgik opbygningen og Jesper supplerede med en 
gennemgang af kommunens opbygning af dens hjemmeside. Ved Kultur og Fritid under Borger er der et 
link til ”Landsbysamarbejde”. Herfra var det muligt at komme videre til landsbysamvirket. Jesper 
redegjorde desuden for portalen ”Det sker i Skanderborg” – underforstået i foreninger o.lign. i 
Skanderborg Kommune. Der blev drøftet flere ændringsforslag – bl.a. mulighed for billeder øverst t.v. 
på www.landsbysamvirket.dk. Helle udleverede en side med ”Aktiviteter til en kalender” og henviste til 
den kalender, der var på hjemmesiden for Voerladegaard. Hun vil undersøge, om Orla kan få den og 
bruge den ved Landsbysamvirket. Hjemmesiden skal annonceres senest 6 uger inden Stormødet 
d.14.nov. – altså senest 1.oktober. På næste møde skal det fastlægges, hvordan. Der blev udelt en 
oversigt fra Landsbynetværket over links til byportaler og over aktuelle aviser, der kunne/skulle have en 
pressemeddelelse. 

4. ”Borgermøde” i november. Jørgen undersøger, om det kan holdes i Borgernes Hus ved Veng. Han 
spørger også om stole, kaffe og kage – ikke borde. Det antages, at der måske vil komme 100-150 
deltagere. Helle vil kontakte Løth fra sekretariatet i Landdistrikternes Fællesråd, som hun kendte fra 
andre sammenhænge, og som vil være velegnet til at give et oplæg på mødet. Måske kan det blive 
aktuelt at kontakte Ålborg Universitet - fx Jan Holm Ingeman, der i 2006 udarbejdede rapporten 
”Skivholme sogn  - Nordpol eller smørhul?”. Hans mail-adresse er: ingeman@socsi.aau.dk. 

5. Ansøgning om ”Årets Landsby”. Hans præsenterede et udkast til ansøgningen og udleverede 
borgmester Jens Grønlunds anbefaling. Desuden udleveredes et referat af den nylig afsluttede 
Pilgrimsvandring, hvor der deltog ca.140 vandrere, og en snes hjælpere og indbudte deltog også i festen 
i Herskindhallen om aftenen. Derefter udleverede Helle udkast til Landsbysamvirkets anbefaling af 
Herskind til titlen ”Årets Landsby”. Med en enkelt rettelse blev det godkendt. Helle vil rette på 
skrifttyper m.m. og vil forsøge at få ”et logo” ind øverst på siden. 

6. Økonomien – hvordan ser den ud i dag? Helle gav en kort redegørelse og henviste til det ved pkt.2.a. 
omtalte bilag. 

7. Eventuelt. Orla fortalte, at han forgæves havde forsøgt at få kontakt med Jens Jakobsen, Alken og Helle 
havde talt med Annette Rask Krogsøe, Gl.Ry. De har accepteret at være med i bestyrelsen, men Annette 
var forhindret i at deltage i møde nr.8. Orla vil få dem med på oversigten på hjemmesiden, når han har 
modtaget de nødvendige oplysninger og tilsagn. Hans spurgte om afholdelse af generalforsamling. Det 
skal ikke være på stormødet d.14.nov., men kort tid efter. Nogle opfatter bestyrelsen som en 
selvbestaltet gruppe. Derfor er det vigtigt, at der på stormødet bliver reklameret for 
generalforsamlingen, så der kommer mange til valg af bestyrelse.  

På hjemmesiden bør der være en tekst m.m. der orienteret om Landsbysamvirkets formål og 
arbejdsopgaver - herunder Vision og Mission. Helle vil til næste møde udarbejde et udkast.  

Mødet startede kl. 19 og sluttede kl.2130, og Jesper blev takket for ”husly”+brug af kopimaskine m.m.  
Næste møde er torsdag den 20.september.   Ref.: Hans Gravsholt 
PS: Jørgen vil gerne have regler for, hvor meget han kan udbetale uden attestation – fx 5.000 kr., samt at 
større beløb skal attesteres af formand + 1 bestyrelsesmedlem. Desuden kan han ikke se en beslutning om, at 
der skal betales 45.862 kr. til Danske Media. Har ikke kunnet træffe nogen i Borgernes Hus. 
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