
 
 
 
Referat 
 

Møde nr. 90 Landsbysamvirket 
 

Tid: Torsdag den 7. april 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. Søren Blå-
bjerg Poulsen Fraværende: Ingen 
 
Godkendelse af referat nr. 89.  
Trafikmøde med 24 deltagere afviklet i Borgerhuset i Veng. Trafik og Vej meget positive over for en fort-
sættelse.  
Maillister: Indbydelsen til trafikmøde og den hastige afvikling satte fokus på, om vi skulle revidere vores 
mail-lister. 
Orla går i gang og rundsender til opdatering. 
Landsbypuljen: 12 ansøgninger behandlet. Flere måtte tilbagevises på grund af manglende medtænk-
ning af en tredjedel medfinansiering og andre pga. manglende budgetlægning for kommende udgifter. 
Ca. 220.000 kr. blev fordelt mellem resten af ansøgerne. 
Liv i Forsamlingshusene: Info-og startmøde den 13. april i Blegind Forsamlingshus. Så mange som mu-
ligt fra Landsbysamvirket deltager. Vi ønsker blandt andet at sætte fokus på mulighederne for PR både 
lokalt, Facebook og generelt. 
Revideret kommuneplan? Landsbysamvirket søger at få indflydelse på udviklingen ved at sondere ter-
rænet ved direkte kontakt til de ledende myndigheder. Knud Erik tager kontakt til Bente Hornbæk. 
Det er vores mål at få implementeret en kontrolleret udbygnings-strategi i landzonerne, der sikrer overle-
velse for de små samfund 
Dialogmøde 28/4. Særlige emner: Kulturpolitik, sundhed og integration. K. E. og Orla deltager indtil vide-
re.  
Kulturaften berammet til 16. sept. Deltager vi? 
Nyt fra udvalgene: Egil kunne berette om lokalplanvedtagelse, skønpuljens bevillinger på ca. en halv 
million, vedtagelse af forbedring af sikkerhed ved 13 skoler, hvoraf 7 i landsbyområder. Ny vejbelysning i 
Låsby. Forsyningssikkerhed og sikring af indvindingsområder for vandværker starter i april-maj og 
afsluttes omkring dec. 2016. Kan få stor betydning for mange landsby-samfund 
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