
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsesmøde i Landsbyfællesskabet 1/2022 

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 17.30 – 19.30 lokale 1.S.04 på Fælleden 

Deltagere: 

Helene Simoni Thorup, Orla Jegstrup, Ove Krogsøe, Morten Rose Vilholm, Steen Andersen 

Frøslev, Jørgen Schytter, Aviaja Dahl Kilt, Jeanine Marie Bonadies, Helle Friis (referent) 

 

Dagsorden/referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Opsamling på Landsbyfællesskabets proces med administrationen og mødet med 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 4. maj 

Et fint møde og der er i dag sendt en opsamling til KFI og administrationen. Fin 

forberedelse til mødet og ikke mindst fremlæggelsen fra Landsbyfællesskabet, men der 

er stor bekymring for budgettet og den fremtidige økonomi. Der skal følges op, så vi 

sikre at vi ikke bliver glemt og udfordringerne tages alvorligt. 

 

3. Landsbyfællesskabets bestyrelsesarbejde fremadrettet, herunder antal møder, form 

mm. 

En god snak rundt om bordet, og et ønske om at følgende punkter sættes på næste 

møde i juni: 

 

• Forretningsorden for Landsbyfællesskabet. 

 

• Præsentation af et udkast til et årshjul med bestyrelsesmøder, møder med 

politikkerne, Landsbykonference, generalforsamling, repræsentationer, 

strategiske indsatser/temamøder, møder med administrationen, fx Vej og 

Trafik, Klima og bæredygtighed, mm.  

 

• Landsbyfællesskabets bestyrelsesarbejde vil blive organiseret op imod den 

kommunale struktur med arbejdsgrupper.  

 

• Dagsorden og referater skal udsendes til alle medlemmerne. 

Hvad er vi til for i Landsfællesskabet? Vi skal være her for landsbyerne og  

landdistriktet, så hvordan sikre vi inddragelse og åbne møder fremadrettet? – 

dette område skal der arbejdes videre med. 

 

• Referater udsendes i PDF og opdeling sker pr. år. 

 

 

 



 
 

 

 

4. Liv i Forsamlingshusene 2022 

Der lægges op til ændringer mht. det koncept, den service og økonomiske støtte der er 

ydet gennem flere år. De tidligere år er der ydet midler til projektet fra 

Landdistriktspuljen på 50.000 kr. og Kulturpuljen på 50.000 kr. 

 

Der skal findes en dato for et forsamlingshusmøde i september 2022, hvor der bl.a. 

skal være en evaluering af projektet. 

Landsbyfællesskabet foreslår mødet afholdes i ultimo august 2022, Steen, Orla, 

Jeanine vil gerne deltage. Bente Lundsgaard koordinerer en dato for mødet. 

 

5. Nyt fra udvalg 

• Landsbykonference - programmet er næsten færdigt.  

• Kommunikation – møde i næste uge, usikkerhed omkring økonomien. 

Facebook siden skal tilrettes under feltet om, og der er behov for tilretning af 

navn generelt på de sociale medier og hjemmeside. 

• Det Grønne Råd – Orla har deltaget i møde i Det Grønne Råd 

 

6. Udpegning af 2 repræsentanter til priskomitéen 

Landsbyfællesskabet skal udpege 2 repræsentanter til priskomitéen den finder sted 

den 23. september 2022, som en del af Kulturaftenen. 

 

Der skal uddeles følgende priser: 

Årets Leder 

Årets Idrætsudøver 

Skanderborgprisen Sporen 

 

Bestyrelsen udpeger Aviaja Dahl Kilt og Morten Rose Vilholm 

 

7. Evt. 

Næste møde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.30 – 20.30. 

 

 


