
Landsbysamvirket  
- i Skanderborg Kommune  

Referat af Møde nr. 35 i Landsbysamvirket 
Torsdag den 6.maj 2010 kl.17–21 mødelokale 1, Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 

 
Deltagere: Helle Hagen Blæsbjerg, Orla Jegstrup(kun under pkt.1), Egil Jørgensen, Jørgen Walter Petersen,  
Arne Nørskov og Hans Gravsholt.  
 
1. Gennemgang af ansøgninger: Der var 7 ansøgninger, der blev gennemgået og vurderet. Helle sender 

Landsbysamvirkets indstillinger til kommunen, som derefter meddeler indstillingen til ansøgerne.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde nr. 34: Godkendt.  
 
3. Meddelelser: Helle orienterede om en opgørelse fra Danmarks Statistik, der viste, hvor mange lands-

byer med over 200 indbyggere, der nu er i Danmark. Hun vil sende en oversigt ud til hele bestyrelsen. 
Hun havde også deltaget i møde om biblioteksstrukturen i kommunen. Jesper Simonsen og Kultur- & 
Borgerservicechef Sven Erik Jensen deltog under dette emne. Sven Erik Jensen redegjorde for proble-
matikken og indstillingen til byrådet vedr. filialerne i landsbyerne (på skolerne og i Hylke). Bibliotek-
chefens indstilling anbefales godkendt af: ”at der gives mulighed for, at lånerne på lokalbibliotekerne 
lejlighedsvis kan møde faguddannet personale”.  
Egil havde udsendt byrådets forslag til dialog mellem byrådet, kommunens centerbyer og Landsbysam-
virket som repræsentant for landsbyer og lokalcentrene. Drøftes på næste møde. 
 

4. Landsbysamvirkets projekt i 2010.  
a. Landsbysammensætning: Egil viste forslag til opdeling af kommunens landsbyer i 8 områder om-

kring lokalcentrene. Det vil flere steder være svært at afgrænse områderne, da man ofte orienterer sig 
i forskellige retninger afhængig af emne og aldersklasser. Egil arbejder videre med sagen.    

b. Emner til drøftelse med landsbyerne: Helle viste en oversigt over emner, der kunne drøftes på 
møderne. Også denne oversigt skal der arbejdes videre med og drøftes på næste møde. 

     
5. Økonomi: Intet nyt siden forrige møde. Der er endnu ikke modtaget svar på indsendt materiale. Da op-

nået tilskud var væsentlig mindre end det ansøgte, skal det på næste møde drøftes, hvordan der skal re-
duceres i projektet. Det blev drøftet, om der ikke bør gives støtte til kontorartikler (papir+printerblæk). 

 
6. Hvad skal hjemmesiden opdateres med?: Arne oplyste, at kalenderen nu er på hjemmesiden. Hvis 

andre end han og Orla ønskede at få mulighed for at indberette noget, var det muligt. Foreløbig kan  
man oplyse emner til dem, og de vil få det lagt på. 

 
7. Eventuelt: Det drøftedes, om nogle af møderne fremover bør holdes ude i landsbyerne. Det var der 

stemning for, da man samtidig kunne få mulighed for at blive orienteret om lokale forhold.  Helle 
oplyste om Microvirksomheder. Hun vil kontakte Bente Hornbæk om emnet.   

 
  Næste møde er torsdag d.10.juni kl.19 i mødelokale 1, Rådhuset, Adelgade. Her skal det bl.a. drøftes, 
om Landsbysamvirket mener, at kommunen skal have en landdistriktspolitik. De uafklarede emner ved 
ovenstående punkter skal også behandles. 

Ref.: Hans Gravsholt 
Vedhæftet til bestyrelsen: 
Byrådets forslag til dialog mellem byrådet og Landsbysamvirket 
Fremtidig biblioteksstruktur i Skanderborg Kommune incl. udvalgets indstilling 
Referat af ”Workshop om den fremtidige biblioteksstruktur i Skanderborg Kommune” uden foto 
Med foto kan ses på http://skanderborg.instant.cohaesio.net/layouts/showfile.aspx?fileName=1491361.DOC&acc=1    
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