
 

Referat af møde nr. 88 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 11. februar 2016, kl.17–18.30. Sted: Skanderborg Kommune.  

 

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

Erik Jepsen (Jeppe), Bente Lundsgaard Jensen og Knud Erik Elmann Jensen. Fraværende: Ingen. 
 

1. Godkendelse af ref. nr. 87 samt dagsorden. Referatet og dagsorden blev godkendt.  

2. Referat fra generalforsamling i Adslev Beboerforening. Lars deltog i Adslev Beboerforenings 

generalforsamling, hvor han fortalte om Landsbysamvirket. Der var mødt mange op til generalforsam-

lingen, som foregik i skovbørnehaven. Der blev blandt andet diskuteret trafikhastigheder samt Liv i 

Forsamlingshusene i de byer, som ikke har forsamlingshus. 

3. Opsummering på hvad vi har lavet i løbet af 2015. Årets aktiviteter blev gennemgået. Nærmere 

vil kunne høres på generalforsamlingen. 

4. Nyt fra ny kommuneplan. Der arbejdes energisk med et udkast til revideret kommuneplan. Som 

følge af diverse forskellige planprocesser, f.eks. udviklingsstrategien, vil der komme mange små ret-

telser rundt i forslaget til den reviderede kommuneplan. For Landsbysamvirket er det vigtigt, hvad der 

kommer til at stå omkring udbygningen af vore landsbyer. Vi glæder os til at se udkastet. Der forven-

tes offentlig høring i maj/juni. 

5. Liv i Forsamlingshusene. Det endelige regnskab er på plads. Der har i gennemsnit været 60 gæster 

pr. hus. Det er på niveau med sidste år. Antal arrangementer er uændret fra 2014, men med samme til-

skud fra Kultursamvirket og Landsbysamvirket er underskuddet faldet med over 5000 kr. Ordningen 

med Liv i Forsamlingshusene ser ud til at være godt indarbejdet hos såvel huse som publikum. 

6. Hvad sker der med samarbejdet med Kultursamvirket fremover? Der er indkaldt til general-

forsamling i Kultursamvirket, hvor det foreslås at nedlægge Samvirket. Hvis nedlæggelsen gennem-

føres, skal Liv i Forsamlingshuset-ordningen hurtigt finde et nyt grundlag, idet den er et samarbejde 

mellem Kultursamvirket og Landsbysamvirket.  

 

7. Nyt fra udvalgene. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en ny frednings-

sag for arealerne omkring Stilling-Solbjerg Sø. Det nye forslag omhandler revision og sammenlæg-

ning af de eksisterende 8 fredninger, fredning af nyt areal mellem Rødkol Skov og Fregerslev Færge-

sted samt etablering af stiforløb omkring søen. Miljø og Planudvalget har behandlet sagen, som også 

skal i Økonomiudvalget og Byrådet. Miljø- og Planudvalget har ikke ønsket, at Skanderborg Kom-

mune deltager som særlig samarbejdspartner med DN i forbindelse med denne fredningssag. 

 

8. Møde med Vej og Trafik. Jeppe kontakter Vej og Trafik angående et møde mellem landsbyerne 

og afdelingen om trafikproblemer i landsbyerne. Mødet vil blive en opfølgning og videreførsel af sid-

ste års vellykkede møde. 

 

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

    

10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat.  
                               

Næste møde. Generalforsamlingen torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19.30 i Herskind Forsamlingshus. 

 

Ref. Knud Erik Elmann Jensen 


