Referat af møde nr.9 i Landsbysamvirket
Torsdag d.20.sept.2007 kl.19-21 hos Kultur og Fritid, Adelgade 105, Skanderborg
Til stede: Jesper Simonsen, Helle Blæsbjerg, Jørgen Walter Petersen, Orla Jegstrup og Hans Gravsholt
1. Dagorden og referat af møde nr.8. Begge dele blev godkendt, men bør fremover som faste punkter have
Godkendelse af referat, Økonomi og Ansøgninger. Jørgen havde endnu ikke fået fuldmagt til kontoen.
Sammen med Helle klarer de det i banken. Der var enighed om, at Jørgen ved beløb over 5.000 kr. skal have
transaktioner attesteret af ét bestyrelsesmedlem – helst formanden. Helle og Orla laver en aftale om betaling
for udarbejdelse af en hjemmeside for Landsbysamvirket.
2. Siden sidst. Jesper havde intet nyt vedr. landsbyoversigten. Vil ajourføre med haller og sognegårde. Han
havde haft kontakt med Mogens Knudsen, EnviroConsult, der arbejdede med landdistriktspolitik.
Vedhæftede ark med omtale af idéer vedr. møde om Fremtidsværksted og udkast til Idékataloger m.m. blev
drøftet. Han havde medvirket ved et lignende projekt i Skiffard nord for Kolindsund, Djursland. Der var
enighed om, at vi først skulle have holdt borgermødet og generalforsamlingen. Helle har haft kontakt med
Bente Hornbeck, som gerne vil med til borgermødet, og sikkert kan bidrage med meget. Helle deltager i et
dialogmødet d.11.okt.2007 – arrangeret af Kultur- og Borgerserviceudvalget.
3. ”Borgermøde” 15.nov.2007. Jørgen har aftale med Borgernes hus, Veng. Der er plads til ca.200 i salen
og der er bestilt kaffe og brød. Flere forventes der heller ikke. Helle havde haft kontakt til Løth i sekretariatet
for Landdistrikternes Fællesråd (LF). Han var gået på pension, men Helle udleverede vedhæftede brev fra
Connie M. Skovbjerg, LF, som viste et tilbud på indlæg ved Borgermødet. Det blev besluttet, at Helle
kontaktede hende og drøftede, hvad hun især skulle have med i indlægget. Prisen er 3.000 kr.
excl.moms+3,35 kr./km til kørsel. Helle fortalte, at hun syntes, at Skanderborg Kommune burde tegne
medlemskab af LF og derefter overlade Landsbyrådet login-koden, der gav adgang til en del oplysninger på
LF´s hjemmeside. Jesper vil undersøge, om dette var muligt. Medlemskab giver også rabat på
konsulentydelser, der reduceres fra 900 kr./time til 600 kr./time.
Derefter drøftedes annonceringen af Borgermødet. Jesper får det i ugebladene på kommunens info-rubrik –
1.gang d.7.nov. og igen dagen før mødet dvs. d.14.nov. For at nå det, skal han have det færdig d.30.okt., og
han laver et forslag til annonce, plakat og en pressemeddelelse, som mailes til bestyrelsen i medio oktober.
Når den er godkendt, vil Orla sende det ud til alle på hans mailliste og tage den med på Landsbysamvirkets
hjemmeside. Desuden udarbejder Jesper en ”folder” til at ligge fremme på mødet, hvori der bl.a. orienteres
om hjemmesiden, der forinden er blevet annonceret.
Udkast til dagsorden for Borgermødet:
1. Velkomst v.Helle
2. Foredrag af Connie, LF
3. Vision/mission v. Helle
4. Kaffe og diskussion
5. Debat og indlæg af Bente Hornbeck
6. Afrunding og afslutning v.Helle
Det blev besluttet, at der ikke skulle være tilmelding, men at man forsøgte at få navne på deltagerne, så de
senere kunne kontaktes og evt. opfordres til at komme til den efterfølgende generalforsamling. –mødet skal
gerne bevirke, at kontakten til Landsbysamvirkets ”bagland” (landsbyerne) blev styrket.
4. Ansøgning om ”Årets Landsby”. Hans meddelte, at Gjøl vest for Ålborg blev ”Årets Landsby”. Det var
uforståeligt, men det havde været en god proces at få udarbejdet ansøgningen. At det blev Gjøl skyldes
måske, at den lå noget mere ”ubekvem” i forhold til omgivelserne, men han vidste det ikke.
5. Udpegning af repræsentant(er) til lederprisudvalget. Jørgen accepterede at gå ind i det, og Hans
forsøger at få Inge Lorenzen til at være den anden. Inge har efterfølgende accepteret det.
6. Hjemmesiden. Orla vil på forsiden lave et link til pressemeddelelse og program og en overskrift ”Husk
Borgermødet”. Helle oplyste, at der intet var til hinder for at anvende kalenderen fra Voerladegård. Den var
hentet gratis på internettet.
7. Eventuelt. Helle vil maile siderne med ”Visions-kasser” til bestyrelsen, og Helle+Jørgen udarbejder en
ansøgning til kommunen om tilskud til finansiering af Borgermødet, dvs. betaling af indlægsholder, kaffe
m.m.
Ref. Hans Gravsholt

PS: Inge har fået ny mail-adresse, som er sandmark@gefiber.dk

