
 

Referat af møde nr. 83 Landsbysamvirket 

 
Torsdag den 13.august 2015, kl.18–20. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

Deltagere: Lars Andersen, Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Bente 

Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen.  

Fraværende: Hans Erik Jepsen (Jeppe). 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 82 samt dagsorden. Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at 

Samvirket skrives med stort, når det drejer sig om Landsbysamvirket. Dagsorden blev godkendt.  

2. Proces for ny kulturpolitik. Skanderborg Kommune er netop gået i gang med at lave en revideret 

kulturpolitik. Den arbejder med et bredt kulturbegreb, hvor f.eks. idrætten og de uniformerede korps 

indgår på lige vis med f.eks. musik og billedkunst. Opgaven består i at lave en vision og en strategi. 

De konkrete forandringer, standarder og bevillinger vil efterfølgende blive vedtaget i forbindelse med 

budgetterne. I visionen og strategien efterspørger politikerne en gentænkning af frivillighedsbegrebet. 

På et møde i september, hvortil alle borgere inviteres, vil der blive afholdt en inspirations- og kort-

lægningsworkshop. Herfra vil tankerne blive behandlet af kommunalpolitikerne, og omkring 1. de-

cember vil deltagerne fra workshoppen på et nyt møde kunne kommentere Kultur- og Sundhedsud-

valgets udkast til kulturpolitik, således at de sidste forslag til rettelser kan overvejes inden byrådets 

endelige beslutning. 

Hvis Landsbysamvirket kommer på potentielle deltagere, som bør have en særlig invitation til work-

shoppen i september, kan navnene sendes til Bente. 

3. Velkomstpakke til nye borgere i Skanderborg. Der er i dag ingen formel modtagelse af nye bor-

gere, der flytter til kommunen. Tidligere har der været et tilbud om deltagelse i en bustur, men denne 

tradition er nu ophørt. Der holdes mandag d. 21. september et møde i Kulturhuset, hvor man overvejer 

muligheder for at fremme de nye borgeres hurtige deltagelse i vores lokale liv. Egil deltager for 

Landsbysamvirket. 

4. Er annoncerne sendt til ansøgninger? Annonceringen følger planen, idet et teknisk problem dog 

har udskudt annonceringen i Lokalavisen til udgaven i uge 34. 

5. Nyt fra udvalgene. Miljø- og planudvalget arbejder med vindmølleplaner for et område vest for 

Låsby.  Området dækker ind over dele af såvel Silkeborg og Skanderborg kommuner. 

En lejlighed i Hårby har fungeret som mødelokale for kommune og borgere og der har været overve-

jelser omkring ophør af denne ordning. Det er nu besluttet, at stedet bevares som et lokalt mødested. 

7.  Eventuelt. Intet. 

 

8.  Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat samt arrangementsoversigten fra Liv i 

forsamlingshusene.  

                               

Næste møde. Torsdag d. 3. september kl. 18.00-20.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


