
 
 
Referat 

Møde nr. 89 Landsbysamvirket 
 
Tid: onsdag den 9. marts 2016, kl. 17.00 – 19.00. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Leif Ifversen Olesen, Egil Jørgensen, Orla Jegstrup, Arne Nør-
skov, Anna Margrethe Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen og Hans Erik (Jeppe) Jepsen. Fraværen-
de: Ingen 
 

1. Godkendelse af referat nr. 88. 
2. Konstituering af bestyrelsen: Knud Erik Elmann Jensen formand, Egil Jørgensen næstformand. Hans 

Erik (Jeppe) Jepsen, sekretær, Arne Nørskov kasserer. 
3. Der blev taget fotos af bestyrelsen til hjemmeside og kommende markedsføring. 
4. Trafikmøde: Berammet til 16. marts i Borgernes hus i Veng. Annoncering gennemført og begyndende 

tilmeldinger. Jeppe aftaler videre med Borgernes Hus 
5. Liv i forsamlingshusene: Da Kultursamvirket har nedlagt sig selv står Landsbysamvirket som den 

faktiske arrangør. Pengene fra Kultursamvirket er bevilget, så bestyrelsen i Landsbysamvirket har ta-
get beslutning om at fortsætte med samme model som sidste år.  Vi arrangerer et formøde for alle in-
teresserede forsamlingshuse (Bente efterlyser interesseret vært og finder frem til evt. ”hus” der vil for-
tælle om resultaterne. ) og datoen skulle gerne være torsdag den14. april. (Viser sig nu umulig. Den 
13. er valgt). Desuden blev der luftet tanker om at komme med input fra velfungerende forsamlings-
hus til inspiration og ideer om mulige aktiviteter udover Musikarrangementer. 

6. Mødeplan: se neden for. 
7. Nyt fra Kommunen: Bente kunne orientere om, at ”Kulturpolitikken” (ikke længere Kultur og Fritid) er 

på trapperne og til samskrivning. 
Beslutning taget om ny velkomsttur og pakke til ny-tilflyttere. Effekt fra maj. 

8. Egil har deltaget i udvalget til prisuddeling. 
9. Søren Blåbjerg Poulsen, Gl. Rye inviteres med til næste bestyrelsesmøde.  
10. Hjemmesiden opdateres med billeder og dette referat. Indbydelse til 13. april mv.  

 

Vedlagt:  

Referater fra møde 88 og generalfor-
samlingen, Nyt fra Kultursamvirket 

 

  

  På Valg i 2017: Egil, Arne og Jeppe 

  Næste møde 07.04.2016  

  

  

Mødedatoer for 2016/17:  07.04, 12.05, 
16.06, 11.08, 08.09, 13.10, 9.11, 
12.01.17, 09.02.17, Generalforsamling 
22.02.17. 

 

Referent: Jeppe 
 


