
 

Referat af møde nr. 86 Landsbysamvirket 

 
Tirsdag den 1. december 2015, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

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

skov, Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen.  

Fraværende: Egil Jørgensen. 
 

1. Godkendelse af ref. nr. 85 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Liv i Forsamlingshusene. Arrangementerne er gennemførte med mange succeser, men der er end-

nu ikke en endelig statistik over deltagelse og økonomi. Der er blevet fremført, at det er et problem 

for markedsføringen, når flere arrangementer ligger på samme tid. 

3. Landsbytræf i Selde. Bente, Lars og Knud Erik deltog. Træffet var præget af, at det var placeret 

yderligt for en stor del af målgruppen. Men der var megen inspiration at hente. Næste år holdes et til-

svarende træf i Hedensted Kommune. 

4. Årets Landsby 2016. Landsbysamvirket behandlede indkomne forslag. Vinderen afsløres på et ar-

rangement inden jul.  

5. Energimøde. Der var over 100 tilmeldte til mødet i Borgernes Hus, hvor oliefyrsejere kunne få in-

spiration til gode alternativer til opvarmning. 

6. Foreningernes Aften. Arrangementet afholdes igen primo 2016, men tænkes nu kombineret med 

uddeling af forskellige kommunale priser. Egil og Jeppe deltager i eventuelt forberedelsesmøde.       

 

7. Gentænk Landsbyen. Der arbejdes med en cykelrute på 450 km, som kommer til at gå gennem 7 

kommuner i Østjylland. Man kan cykle hele strækningen eller bruge den offentlige trafik til at hoppe 

af og på og sammensætte den perfekte tur alt efter interesser, evner eller behov. Ruten vil blive lance-

ret i 2017 forbindelse med Aarhus som Europæisk kulturhovedstad, men da der ikke skal laves nye 

fysiske stier, kan den i praksis tages i brug hen ad vejen. Der er lavet en hjemmeside om ruten: 

http://kulturringen.dk/ 

 

8. Nyt fra udvalgene. Orla og Egil har deltaget i et seminar på Moesgaard, hvor man gennemgik er-

faringerne fra Skanderborg Kommune m.h.t. pleje af gravhøje. 14 frivillige gør et stort arbejde, som 

kan inspirere andre kommuner. 

 

9. Eventuelt. Generalforsamlingen søges placeret i Herskind. 

 

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat samt kåringen af Årets Landsby.  

                               

Næste møde. Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 17.00-19.00 på Rådhuset.  

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


