
 

Referat af møde nr. 87 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 21. januar 2016, kl.17–19. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

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

Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Fraværende: Hans Erik Jepsen (Jeppe). 
 

1. Godkendelse af ref. nr. 86 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Deltager til generalforsamling i Adslev Beboerforening. Lars deltager d. 3. februar i Adslev Be-

boerforenings generalforsamling, hvor han vi fortælle om Landsbysamvirket. 

3. Generalforsamling. Der er lavet en aftale med Herskind Forsamlingshus. Vi spørger Tørring, om 

de vil komme og fortælle om at være en lille, men aktiv landsby. Tørring er Årets Landsby. 

4. Kulturpolitik. Der er kommet et første udkast til en ny kommunal kulturpolitik. Den er ikke kon-

kret men mere inspirerende og retningsgivende. Efterfølgende skal der udstikkes en række forandrin-

ger og konkretiseringer. Landsbysamvirket havde følgende bemærkninger til udkastet: 

a) Der skal skabes rammer for at gøre mere for udvikling for /med de unge. Mange mister lysten til 

sport og isolerer sig hjemme i stedet for at være sammen med andre.   

b) ’Det grå guld’ er aktivt, de yngre folk har travlt. Hvis yngre voksne skal deltage, er der behov for 

aktiviteter fælles for børn og voksne. 

c) Godt med fokus på fællesskaber. 

d) Godt med fokusområdet uorganiserede aktiviteter. F.eks. landlivet, de gamle fritidskulturer som 

søndagsturen, strikkeaftner, haveavl, fisketuren og jagtdage. 

e) Lettere adgang til naturen fra landsbyerne. Der er i nærområderne brug for attraktive stier, når 

markvejene er sløjfede. Forskellige færdselsgrupper som gående, ridende, mountain-bikende og moti-

onsløbende kan genere hinanden ved intensivt brug. Der er også brug for viden om, hvor man må 

færdes i naturen. 

5. Foreningernes aften 29. marts. Peter A G kommer til Kulturhuset i Skanderborg, hvor forenin-

gernes aften afholdes i år. Foruden den musikalske underholdning er der overrækkelse af tre forskelli-

ge kommunale priser. 

6. Liv i forsamlingshusene. Det endelige regnskab er ved at være på plads, så udgifterne svarer til 

budgettet. Der har igen været god tilslutning til arrangementerne, som i 2015 blev afholdt i 12 for-

samlingshuse. Der er blandt husene en forventning om, at ordningen fortsætter. Landsbysamvirket 

ønsker også en videreførsel. Ordningen er støttet af Kultursamvirket og Landsbysamvirket.       

  

7. Nyt fra udvalgene. Der arbejdes i Miljø- og Planudvalget og i Økonomiudvalget med en vandfor-

syningsplan for 2016-24. Der er forskellige løsningsmodeller i spil for at bevare vandkvaliteten for 

forbrugerne. Der kan blive tale om store økonomiske konsekvenser for grundejere og forbrugere. 

   

9. Eventuelt. Regnskabet er afsluttet og parat til revision. 

    

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat samt indkaldelse til generalforsamlingen.  
                               

Næste møde. Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 17.00-19.00 på Rådhuset. 

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


