
 

Referat af møde nr. 84 Landsbysamvirket 

 
Torsdag den 3.september 2015, kl.18–20. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

Deltagere: Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla Jegstrup, Arne Nør-

skov, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen.  

Fraværende: Lars Andersen. 
 

1.  Godkendelse af ref. nr. 83 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Behandling af ansøgninger. Bestyrelsen behandlede 7 indkomne ansøgninger. 

3. Pleje af gravhøje. Skanderborg Kommune og Moesgaard Museum har arbejdet med et projekt, 

hvor der er indgået samarbejde mellem lodsejere, frivillige, kommunen og museet omkring pleje af 

gravhøje. Torsdag d. 19. november deltager Egil og Orla i et seminar herom på Moesgaard Museum. 

De sørger selv for tilmelding. 

4. Nyt fra Bente. Mødet om velkomstpakken til nye borgere i kommunen er netop blevet afholdt. Der 

fremkom en masse idéer til en velkomst til det nære samfund. Materialet bliver nu viderebehandlet af 

politikerne. Mødet var fremrykket i forhold til oprindelig plan. Desværre var denne ændring ikke for-

midlet til Landsbysamvirkets repræsentant. 

Projektet Gentænk Landsbyen har udbudt tre forskellige delprojekter, som landsbyer kan søge om del-

tagelse i. Landsbysamvirket orienterer landsbyerne gennem vore traditionelle kanaler. 

Liv i Forsamlingshusene er ved at starte for i år.  

Der overvejes et kommunalt initiativ for omlægning af oliefyrsopvarmning til andre alternativer. 

Landsbysamvirket er meget positivt for at deltage i et sådant initiativ, som vil gøre landsbyejendom-

mene ekstra attraktive.  

5. Nyt fra udvalgene. Miljø- og planudvalget arbejder med niveauet for beskyttelse mod pesticider i 

grundvandet. Der er tale om et område med potentielt store økonomiske konsekvenser. 

Nedrivningspuljen har modtaget 4 henvendelser. Tre aftaler er indgået. Der forventes yderligere afta-

ler. 

Der arbejdes med en lokalplan 1094 for Kildbjerg Øst. 

6. Eventuelt. Formuleringen af kommunens reviderede kulturpolitik forventes nu gennemført i peri-

oden november - februar. 

 

7. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, annonceringen efter delprojekter inden 

for projektet Gentænk Landsbyen samt arrangementsoversigten fra Liv i Forsamlingshusene.  

                               

Næste møde. Torsdag d. 15. oktober kl. 17.00-19.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


