
 

 
 
Udkast 
Referat 

Møde nr. 91 Landsbysamvirket 
 

Tid: Torsdag den 12.maj 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. 90, samt dagsorden. 
Kommuneplan og landdistriktspolitik 
  Inger Espersen og Bente Hornbæk kontaktet. Begge positive overfor at implementere en landsbypolitik.    
Bente Hornbæk inviteres til næste møde den 16. juni 18.30 til yderligere drøftelse. 
Det kommer til at dreje sig om bosætning mv. åbenlandspolitik og desuden ved man at der sandsynligvis 
bliver tale om et ”Frikommune”-forsøg i kommunerne omkring Århus, der vil sætte nye regler for anven-
delsen af planloven. 
 Ellers blev der drøftet mulighed for at udarbejde velkomstpakke også til landsbyer og landdistrikter, Post-
kort, eventuelt direkte modtagelse af kommunen for at hjælpe med bosættelse på landet og hjælp med 
lovgivning osv. for mulig opstart af mikro-virksomheder, muligheder for lejeboliger i bestående bygninger, 
hjælp med udstykningsplaner, Erfa-virksomheder oma. 
Inspirationsaften om Fælleden/Kunst i det gamle rådhus 
 Landsbysamvirket sender repræsentanter til denne aften. 
 Men som en udløber af denne diskussion blev det klart, at mange af de kunstværker der befinder sig på 
kommunens rådhuse vil blive sat til salg sammen med andet inventar. Meget af det er regulært arvesølv 
og har lokal tilknytning. Bente lover at undersøge om man kan komme i betragtning til at overtage nogle 
af disse værker. 
Liv i forsamlingshusene 
 Indtil videre har man fået bevilget medvirken efter ”først til mølle”- princippet, men det har endnu ikke 
været aktuelt at bruge det. Imidlertid var interessen lidt større i år, så en enkelt ansøger måtte udgå. 
Det kunne komme på tale at lave et rotations-princip hvis interessen yderligere stiger, men nuværende 
praksis er den mest enkle. 
Dialogmøde: Kulturpolitik, sundhed og integration 
 Mødet var yderst interessant. Input fra os afleveret, men eks.v. sundhed og integration havde for lands-
byerne nye perspektiver, blandt andet pga. infrastruktur. Både flygtninge der skal frekventere kurser og 
landsbyboere der skal benytte sig af sundhedstilbud er dybt afhængige af en velfungerende offentlig 
transport. 
Landsbytræf 
 Skal vi deltage og med hvad? 
 Forslag stillet om, at vi netop fokuserer på transport-behov. Kommunen har bestemt ikke noget velfunge-
rende offentligt tilbud og det stiller mange landsby-boere i en vanskelig situation. 
Kan vi problematisere og udvikle en strategi?  
 



Nyt fra udvalgene 
 Der er udarbejdet en udlejningsaftale for bådfart på Gudenåen.  
 Nedsat en miljøvagt med henblik på indsats ved ulykker mv. 
 Ny kontrakt med rottebekæmpelsen fra 1. januar næste år. 
 Dialogmøde med det Grønne Råd 31/5 – 16. (Omfattende dagsorden). 
Evt. Orla arbejder videre med opdatering af vore adresselister. 
Hjemmesiden opdateres med dette referat og billeder af bestyrelsen. 
 
Referent: Jeppe 

 
 

 
 
 


