
 
 
 
Referat 

Møde nr. 92 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 16.maj 2016, kl. 17.00 – 19.00 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Leif Ifversen Olesen, Egil Jørgensen, Arne Nørskov, Anna Margre-
the Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen og Hans Erik (Jeppe) Jepsen. Søren Blaabjerg Poulsen Fra-
værende: Orla Jegstrup  

 
Godkendelse af referat nr. 91  
Indkaldelse af nye ansøgninger i september. 
 Allerede nu udsendes mail til vore medlemmer og der sendes en reminder i begyndelsen af august (uge 
31) plus annoncering. (Maillisterne bør hastigt revideres og det anbefales at de enkelte modtagere opret-
ter fælles mail for deres bestyrelser, som de selv redigerer, hvorved landsbysamvirket undgår gentag-
ne revideringer) (Orla kunne måske formulere dette i en rundsending) 
Liv i forsamlingshusene. 
 Årets program fastlagt. Kan allerede nu lægges ud på facebook og gerne på hjemmeside (Bente sender 
til Orla) Flyers gerne klar til Kulturaften. 
Kommuneplan og landdistriktpolitik: Se senere. 
 Dog; I kommuneplanudkastet kan man gå ind og se planerne for den enkelte landsby 
Vandhandleplan præsenteret for alle vandværker. Kræver beskyttelse og omstrukturering fra 2016-24.   
Har store konsekvenser for mange vandværker i landområder. 
Kommuneplan og landdistriktpolitik, besøg af Bente Hornbæk 
 Positiv udmelding om at Landsbysamvirket bør deltage i udvalg om udvikling på landet. 
 En udvikling, som dog ifølge Bente Hornbæk har noget begrænsede muligheder, da store dele af Skan-
derborg kommune udgør grundvands-reservoire for forsyninger til Århus. 
 Ellers generelt enighed om at søge at bevare skoler, daginstitutioner og butikker i lokalområdet.. 
 Den nye planlov åbner mulighed for et par landsbyer til at ændre på gældende regler, åbne mulighed for 
lejeboliger, ældreboliger eller yderligere erhverv. Måske kan kommende frikommuneforsøg øge disse mu-
ligheder. 
 Det er hermed op til den enkelte landsby at formulere deres drømme og planer og indgive dem til kom-
munen for at komme i betragtning til forsøgsordninger. 
 Cc: Knud Erik formulerer brev til landsbyerne for at informere om dette  
Evt. Bente fortæller, at kommunens kunstværker bliver registreret og sandsynligvis offentliggjort til inte-
resserede parter, der kan byde ind senere. 
Evt. Evt: Forslag om at vores fokus på kommende landsbytræf bør være at beskæftige sig med den digi-
tale infrastruktur. Mobilhuller, langsomt net osv, set på et mere overordnet plan som en væsentlig del af 
muligheden for at bosætte sig på landet og drive små virksomheder. 
Hjemmesiden opdateres med dette referat, liste over Liv i forsamlingshusene, indbydelse til ansøgning 
1. sept.  
 
Referent. Jeppe   
 


