
 

Referat af møde nr. 81 Landsbysamvirket 

 
Torsdag den 21. maj 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

Deltagere: Lars Andersen, Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla 

Jegstrup, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Fraværende: Arne Nørskov. 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 80 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Referat fra møde med Kultur- og sundhedsudvalget. Lars og Knud Erik har deltaget i et møde 

med kultur- og sundhedsudvalget. Udvalget fik en orientering om Landsbysamvirkets aktiviteter og 

økonomi. Endvidere blev landsbyernes ønske om udstykning af storparceller nævnt og mødt med for-

ståelse.  

3. Maries Have, emne for andre landsbyer. Projektet Maries Have, som arbejder med etablering af 

et seniorfællesskab ved Herskind, har orienteret om en positiv udvikling, idet der er etableret kontakt 

med en boligforening. Initiativets gennemførelse vil have en positiv effekt for landsbyerne, idet store 

velegnede familieboliger vil kunne overtages af børnefamilier. Projektet kan inspirere andre landsbyer 

til lignende initiativer. 

4. Nyt fra Bente. Aarhus 2017 inviterede til arrangement om 2017-projektet i dagene 14. – 18. april i 

Ridehuset Aarhus. Forskellige projekter, Skanderborg Kommune deltager i, blev præsenteret og vakte 

pæn interesse.  Blandt andet en cykelrute gennem de syv kommuner, hvor cyklisterne præsenteres for 

kultursteder, oplevelser, information og meget mere. Tanken er at hjælpe de cyklende med at etablere 

en forståelse for områderne på landbyernes præmisser. 

Der skal til efteråret arbejdes med en nyformuleret kulturpolitik i kommunen. Landsbysamvirket vil 

blive inddraget i dette arbejde.    

5.  Nyt fra udvalgene. Byrådet har 29. april behandlet et høringssvar på Natura2000-planen. Der ar-

bejdes med tre områder, som alle krydser kommunegrænser: a) Salten Langsø, Mossø og dele af Gu-

denåen, b) Lillering skov og c) Yding og Ejer skove. Formålet med planen er blandt andet genrydning 

og bekæmpelse af invasive arter. Planen vil muligvis kræve større bevillinger, end der er taget højde 

for. Det kan eventuelt gå ud over andre projekter. Endvidere er to lokalplaner for henholdsvis Teb-

strup og Hylke behandlet. 

Udvalget for Miljø og plan har blandt andet behandlet situationen efter at parkering delvist på fortovet 

er blevet forbudt. 

Det grønne Råd har behandlet klimaplanen gældende frem til 2020. Der er ikke aktiviteter for lands-

byer for denne periode.  

6.  Eventuelt. Der bliver 12 deltagende huse i årets udgave af Liv i forsamlingshusene. 

Knud Erik har deltaget i et møde om spillesteder på landet. Der holdes atter møde til efteråret med 

det formål at tage initiativ til arrangement, sandsynligvis i 2017. 

 

7.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat.   

                               

Næste møde. Torsdag d. 18. juni på Rådhuset. 

  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


