
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestyrelsesmøde i Landsbyfællesskabet 4/2022 

Mandag den 7. november 2022 kl. 17.30 – 21.30, Skanderborg Fælled, mødelokale 1.S.05 

Deltagere: 

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

Jørgen Schytter, Jeanine Marie Bonadies, Helle Friis (referent) 

Afbud: Aviaja Dahl Kilt 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 5 min. 

2. Opfølgninger på ad hoc / indkomne sager 45 min. 

− Forbedret dialog med kommunen. Møde med Frederik Gammelgård / Lars Clement v. Jørgen 
Schytter 5 min. oplæg og 10 min. drøftelse 

Med henblik på at sikre en god dialog fremadrettet er der afholdt møde med administrationen. 
Mødet forløb positivt, og der er gode hensigter og stor lydhørhed fra administrationens side. 
Det er vigtigt at administrationen inddrager og samarbejder med landsbyerne - og noget vi 
løbende vil arbejde med - også via ordningen med kontaktpersoner. 

− Møde med Miljø- og Planudvalget / forslag til procesplan for VE anlæg v. Helene Simoni 
Thorup 5 min. oplæg og 10 min. drøftelse.  

Multifunktionel planlægning omkring VE anlæg, og den videre proces. Der er lavet en 
procesplan henover de kommende år. Der vil være en bredere inddragelse af forskellige aktører 
og der planlægges et forløb, som bestyrelsen hører mere om på mødet den 12. januar 2023.  

− Orientering v. Helene Simoni Thorup 15 min.: 

o Stordagpleje Hylke og henvendelse fra Herskind 

Det er en udfordring af få passet de mindste børn i landdistriktet. Der ligger en politisk 
beslutning om at se på en samlet plan for dagplejeproblematikken i hele kommunen. 
Helene tager kontakt til Børne og Ungdomsudvalget - og giver en tilbagemelding til 
Herskind lokalråd, som har indgivet en støtte-erklæring.  

o Busruter i Virring og Hylke 

Der er indsendt høringssvar til Region Midtjylland (RM). COWI har udarbejdet en 
rapport omkring besparelserne. Der er afholdt møde med RM og Skanderborg 
Kommune, der forventes svar omkring besparelserne den 21. december 2022. 

o Henvendelse fra Viggo Rasmussen og Bent Nielsen ved. Kommunens 4% 

Utilfredshed med at der skal betales et administrationsgebyr for mellemkommunal 
finansiering. Ove følger op på henvendelsen. 

3. Punkter til drøftelse og beslutning / hvem har ansvar for opgaver 95 min. Kl. 18.20 

− Hvordan fordeler vi fremadrettet de indkomne henvendelser i bestyrelsen? v. Helene Simoni 
Thorup 5 min. oplæg og 10 min. drøftelse  

Der skal arbejdes videre med en oplæg der danner grundlag for alle kontaktflader for 
bestyrelsen i Landsbyfællesskabet. Bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig ift. geografisk 
tilhørsforhold og den politiske struktur i Skanderborg Kommune.  

− Topmøde – dialog om planlægning af topmødet i 2023 v. Helle Friis 10 min. oplæg og 10 min 
drøftelse 



 

 

Program og oplæg drøftet. Der er nedsættes en sparringsgruppe med deltagelse af Jeanine og 
Morten ift. planlægning af mødet. 

Helene arbejder videre planlægning af generalforsamlingen, som afholdes samme aften.  

− Kontaktpersonnetværk – Beskrivelse og plan v. Morten Rose Vilholm og Aviaja Dahl Kilt 10 
min oplæg og 10 min drøftelse 

Det fremsendte forslag gennemgås og drøftes, og der skal være opmærksomhed på GDPR-regler 
ift. brug af mailadresser og telefonnr. Helle undersøger forhold omkring GDPR-reglerne, og 
sender et forslag til formulering, så vil Helene kontakte alle kontaktpersonerne. Skanderborg 
Kommune vil gerne have mulighed for at sende ud til kontaktpersonerne, når der er behov for 
dialog med landsbyerne.  

Der indkaldes til møde med alle Landsbyfællesskabets kontaktpersoner torsdag den 5. januar 
2023 

Herunder lukket FB gruppe for bestyrelsen og kontaktpersonerne v. Helene Simoni Thorup 

Der skal være en gruppe for dem der meldte sig til som sparringsgruppe på 
Landsbykonferencen. Helene sørger for at oprettet og invitere ind i gruppen. I denne gruppe 
inviteres også kontaktpersonerne og bestyrelsen. 

− Årets Landsby – plan for udpegning af Årets Landsby og Landsbyprisen 2023 v. Helle Friis 10 
min. 

Bestyrelsen vil gerne igangsætte processen omkring Årets Landsby i Skanderborg Kommune. 
Der ønskes annoncering som tidligere år, samt til foreningens kontaktpersoner. Ansøgningsfrist 
15. december og med behandling på bestyrelsesmødet den 12. januar 2023, hvor der udpeges en 
vinder. Prisen fastsættes til 10.000 kr. 

På baggrund at den korte tidsramme ser bestyrelsen det ikke muligt i 2023 at indstille til 
Region Midtjyllands Landsbypriser i 2023. 

Priser for landsbyerne sættes i årsplanen for bestyrelsen for Landsbyfællesskabet august 2023 

− Mobilitet i kontekst af Landdistriktspolitikken, v. Troels Tofte Hansen og Brian Nielsen 15 min. 
oplæg og 15 min. drøftelse (drøftelse og beslutning om det videre arbejde) 

Orientering omkring besparelser i Skanderborg Kommune, der i første omgang er klaret på 
ændringer og Region Midtjylland udmeldt besparelser på de regionale ruter. 

Forbedret kommunikation og forbedret værktøjer. Landsbyfællesskabet vil gerne formidle 
indsatser og kampagner for kommunen. Midttrafik arbejder på at forenkle flextrafik 
ordningerne. Harmoniseringen dækker over begreberne knudepunkter og byzoner, samt prisen 
pr. km og går på tværs af kommunegrænserne. Planen er at det hele skal bestilles via 
Rejseplanen. Implementering vil være sommer 2023. Landsbyfællesskabet ønsker at blive hørt 
ift. knudepunkter i landsbyer. 

Det næste kunne være ambassadør/superbruger i landsbyerne?  

Der ønsker oplæg omkring arbejdet med cykelstier og hastigheder fra Vej og Trafik på mødet 
den 12. januar 2023. 

 

4. Kommunikation af beslutninger til baglandet 10 min.  

 - Opsamling og punkter v. Helene Simoni Thorup 

Pause med spisning 15 min. 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne 20 min. kl. 20.20 

− Kommunikationsgruppen – LOGO og status på hjemmeside v. Orla Jegstrup 10 min.  

Der afholdes møde omkring LOGO i uge 46. Der indstilles 3 forslag til bestyrelsen, som udpeger 
en vinder. Helene indkalder til et Teams møde i bestyrelsen.  

Der arbejdes videre med hjemmesiden i uge 47. 

− Forum for Landsbypuljen – status v. Orla Jegstrup 10 min. 



 

 

Der var 13 ansøgninger til Landsbypuljen. Der er 0,750 mio. kr. i 2022 og i 2023 – 2024 er der 
1,250 mio. kr. Der er uddelt 314.758 kr. i 2022 efter Landsbypuljens formål og kriterier. 

6. Økonomi - ½ årlig økonomisk opfølgning og budget 2023 v. Ove Krogsøe 15 min. 

Ove gav en kort gennemgang af foreningens økonomi, der d.d. har en kassebeholdning på 
101.328,17 kr. 

Foreningen fik et yderligere driftstilskud til afholdelse af Landsbykonferencen samt en ny 
hjemmeside på 220.000 kr. fra Skanderborg Kommune i 2022. Efter indsendes af regnskab fra 
Landsbykonferencen 17. september 2022 resterer der 161.000 til hjemmesiden. De resterende 
midler overføres til 2023, hvor man forventer at færdiggøre hjemmesiden medio 2023. 

Derudover blev det besluttet at bruge følgende midler fra Landsbypuljen i 2023: 

o Årets Landsby – 10.000 kr. 

o Drift til landsbyfællesskabet – 12.500 kr. 

Der er tidligere bevilget 50.000 kr. fra Landsbypuljen til Liv i forsamlingshusene i 2022/2023. 

Ove laver et budget for 2023 til næste møde. 

7. Orientering fra Skanderborg Kommune 10 min. 

     Helle orienterede bestyrelsen om at Klima og bæredygtighed fra Skanderborg Kommune gerne vil  
     deltage på bestyrelsesmødet den 12. januar 2023 vedr. planlægning af et borgermøde vedr. energi- 
     fællesskaber.    

8. Evt. 5 min 

Jeanine orienterede bestyrelsen om at projektet Liv i forsamlingshusene udvider tilbuddene til også 
at indeholder børnekultur mm. 

8. Punkter til næste møder 5 min. 

9. Godkendelse af referat 10 min. 
 

 


