
 

Referat af møde nr. 82 Landsbysamvirket 

 
Torsdag den 18. juni 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

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

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

1.  Godkendelse af ref. nr. 81 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. DGI Østjylland, Luft under lokale vinger. Skanderborg, Syddjurs, Odder og Randers kommuner 

er rammen om et projekt i DGI Østjylland, som arbejder med at udvikle udendørs aktiviteter i landdi-

strikterne. Der foregår i vores kommune allerede aktiviteter i forskelligt regi, f.eks. borgerforeninger, 

idrætsforeninger, Ældresagen og individuelt. Der er også en gammel tradition for at landsbyer udfor-

drer nabobyerne i forskellige discipliner en gang om året. Denne skik kunne eventuelt danne grundlag 

for nye initiativer. Nogle landsbyer er eller bliver velsignet med stisystemer, som kunne danne ram-

men om idrætsaktiviteter. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at have lokale ildsjæle enga-

geret, hvis projektet skal udvikle sig. Bente refererer samvirkets synspunkter til projektet. 

3. Liv i forsamlingshusene. 13 forsamlingshuse har meldt sig til årets udgave af Liv i Forsamlings-

husene. Det er Alken, Blegind, Fiirgårde, Fruering, Gjesing, Hylke, Mesing, Sjelle, Skivholme, Stjær, 

Storring, Tåning og Voerladegaard. Arrangementerne vil blive markedsført som tidligere år, men 

Bente har oprettet en Facebook-side ’Liv i Forsamlingshusene Skanderborg Kommune’ som et nyt 

prisbilligt medie.  

4. Kulturaften. Fredag d. 18. september holdes der Kulturaften i Skanderborg Kommune. Fristen for 

tilmelding af arrangementer er endnu ikke overskredet, men det ser ud til, at der er pænt med events 

spredt ud over kommunen.  I Bjedstrup kombineres Kulturaftenen således med et regionalt weekend-

kursus under projektet Gentænk Folkemusikken.  Kulturaftenen benyttes til at gøre opmærksom på de 

kommende koncerter i Liv i Forsamlingshusene. 

5.  Annonce til nye ansøgninger i september. Indkaldelse af nye ansøgninger sker via kommunens 

hjemmeside, Landsbysamvirkets hjemmeside, Lokalavisen (11. august) samt via samvirkets mailliste. 

6. Nyt fra udvalgene. Miljø- og plan-udvalget har indstillet til byrådet, at kriterierne for uddeling af 

midler fra Skøn-puljen udvides med  

 Puljen kan ikke søges af Skanderborg Kommunes kontraktholdere, fagsekretariater og stabe. 

 Der gives ikke støtte til projekter, der tidligere har fået støtte fra Skøn-puljen. 

 Den tildelte støtte bortfalder, såfremt den ikke er brugt senest ét år efter den er tildelt. 

Et klimaprojekt ved Egholmsbækken gennemføres ikke og erstattes med et projekt ved Tippethøj. 

Det grønne Råd har været på tur og beset MTB-banen ved Ry, Skoleskibet Kvickly Ry samt Den hel-

lige Dal (Illerup Ådal).  

7.  Eventuelt. Intet. 

 

8.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat samt indkaldelse af ansøgninger til Land-

distriktspuljen.   

                               

Næste møde. Torsdag d. 13. august på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


