
 

Referat af møde nr. 85 Landsbysamvirket 

 
Torsdag den 22. oktober 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

Deltagere: Lars Andersen, Egil Jørgensen, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Orla Jegstrup, Arne Nørskov, 

Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen.  

Fraværende: Leif Ifversen Olesen. 
 

1. Godkendelse af ref. nr. 84 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Ansøgning til Landdistriktpuljen. Bestyrelsen gav på det seneste møde afslag på en ansøgning 

med den begrundelse, at udgifterne tidligst vil falde i foråret 2016. Der blev opfordret til at søge igen 

til april 2016. Ansøgeren har siden udtrykt ønske om et forhåndstilsagn om støtte, idet det gavner an-

søgninger om andre midler. Bestyrelsen ser sig imidlertid ikke i stand til at give et sådant tilsagn, idet 

ansøgningen skal vejes op mod andre ansøgninger, som endnu ikke er kendte. 

3. Landsbytræf i Selde 1. november. Bente, Lars og Knud Erik deltager fra Skanderborg Kommune. 

Med sig på træffet har de tre temaer, som kan interessere folk fra andre kommuner. Det er a) Lands-

bysamvirket Skanderborg Kommune, b) Liv i Forsamlingshusene og c) Kulturringen Aarhus 2017 – 

landsbyen og cykelturisme. De tre temaer har materiale, som også kan bruges ved denne lejlighed. 

4. Energimøde i Borgernes Hus d. 19. november. Skanderborg Kommune holder d. 19. november 

et møde for folk med oliefyr, hvor de kan få et indtryk af mulige alternativer. Landsbysamvirket er 

behjælpelig med at sprede invitationerne via vore sædvanlige kanaler.  

5. Landsbyprisen 2016. Landsbysamvirket indkalder ansøgninger til modtagelse af Skanderborg 

Kommunes Landsbypris 2016. Vinderen af denne vil endvidere blive indstillet til Region Midtjyl-

lands Landsbypris 2016. Den kommunale pris er, foruden æren, på 5.000 kr. og den regionale er på 

150.000 kr. Kriterierne for de to priser er identiske. Ansøgningsfristen bliver 30. november. 

 

6. Nyt fra Bente. Arbejdet med en velkomststrategi for nye borgere i kommunen er tæt på at blive 

afsluttet. 

 

7. Nyt fra udvalgene. Miljø- og planudvalget har arbejdet med flere lokalplaner i Stjær. Det drejer 

sig i høj grad om omstrukturering af ældre planlægning. Udvalget er endvidere blevet orienteret om 

den igangværende overgang til LED i kommunens vejbelysning. Udvalget har oversendt forslag til 

Natur- og miljøpolitik til Byrådet, jagtaftaler for kommunens arealer er fornyet og der forberedes dia-

logmøde med Entreprenørafdelingen, hvor en eventuel landsbyviceværtsordning kommer på dagsor-

denen. 

Det Grønne Råd har haft møde og blandt andet behandlet forslaget til Natur- og miljøpolitik. 

 

8. Eventuelt. Lars meddelte, at han grundet travlhed på sit arbejde ikke genopstiller på næste gene-

ralforsamling. 

 

9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat, annonceringen af energimøde i Borger-

nes Hus samt indkaldelse af ansøgninger til Landsbyprisen.  

                               

Næste møde. Tirsdag d. 1. december kl. 17.00-19.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


