
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 115 Landsbysamvirket 
 
Tid: torsdag den 15. november 2018 . Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, 
Søren Blaabjerg Poulsen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, Arne Nørskov, Orla Jegstrup. Fraværende:  
Anna Margrethe Kristensen,. 
 
 
Godkendelse af referat nr. 114 samt dagsorden: OK 
Revisionen af Kommuneplanen: Forvaltningen arbejder sig igennem de mange konkrete forslag stk. for 
stk. Forventet færdig omkring sommer. 
Landdistriktspuljen under forandring: Endelig vedtagelse af kriterier for uddeling forventes efter be-
handling i fællesmøde mellem Miljø og Plan, og Kultur og Borger i januar 2019. 
 I mellemtiden kunne man overveje, om der skulle være et mindstebeløb på disse ansøgninger, så man 
undgår overlapning af den almindelige landdistriktspulje (50000 ?) 
 Straks efter vedtagelse af kriterier reklamefremstød for den nye pulje. 
Årets landsby: Bente udarbejder oplæg der offentliggøres snarest med frist til 2. januar 
Generalforsamling: Lægges hvis muligt 19. februar, kl. 19. 2019. Evt. i Tebstrup? 
Liv i Forsamlingshusene: Årets første 5 arrangementer tyder på meget stor succes. Tilsyneladende god 
ide at sprede indsatsen over et længere tidsrum (fortsætter i foråret). Publikumstal på 80, 71, 52, 130 og 
60 ligger en del over forrige år. Måske er projektet langsomt ved at få en gennemslagskraft i lokalbefolk-
ningen. 
Arrangement om vand: Udgår. 
Minikursus om fonde d. 14. november: Ca. 50 deltagere. God stemning og gode spørgsmål. Mange 
tips til fundraising. Bente undersøger om det er muligt at enten linke til konsulentfirmaets oplæg eller 
bringe væsentlige parter i uddrag på vores hjemmeside. 
ERFA-arbejdet med hjemmesider: Udsættes, da der pt. ikke har vist sig den store interesse. 
Nyt fra Kommunen: Foreningernes aften er nu fastlagt til 26. marts med Martin Brygmann som fore-
dragsholder. Finder sted i Kulturhuset. 
 Rygepolitik om afskaffelse af rygning i indgangspartier til offentlige og offentligt støttede forsamlingsloka-
ler rundsendt til høring. 
Evt: Skal vi lægge hjemmesiden over på anden og billigere server (evt. Lokalt firma). Orla undersøger 
mulighederne. 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, indbydelse til Årets Landsby, links evt. til fundraising 
 
Referent: Jeppe 

 
 

Vedlagt:  

  Næste møde 03.01.2019   

 

 


