
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde i Landsbyfællesskabet 3/2022 

Mandag den 29. juni 2022 kl. 17.00 – 21.00, Skanderborg Fælled, mødelokale 1.S.04 

Deltagere: 

Helene Simoni Thorup, Ove Krogsøe, Morten Rose Vilholm, Jørgen Schytter, Aviaja Dahl Kilt, Jeanine 

Marie Bonadies, Helle Friis (referent) 

Afbud: Orla Jegstrup, Steen Andersen Frøslev 

Kl. 17.05 besøg fra Hylke Landsbyråd 

Dagsorden/referat 

1. Godkendelse af dagsorden 5 min. 

2. Opfølgninger på ad hoc / indkomne sager 60 min. 

− Besøg fra Hylke Landsbyråd 15 min. oplæg og 15 min. drøftelse 

Stordagpleje i Hylke. Et borgerinitiativ 4 dagplejer blev til 2, og stillinger der ikke er blevet 
genbesat. Dialog med stordagpleje startede for 1. år siden. Dialog og drøftelse af henvendelsen. 
Landsbyfællesskabet ønsker at tage sagen op på et generelt niveau. 

− De syv dale – vejbelægning på Låsbyvej v. Jørgen Schytter 5 min. oplæg og 10 min. drøftelse 

NNC-anlægsarbejde i juli. Dialog og der er stillet spørgsmål til udførelsen for hele kommunens 
vegne. Det er lagt OB belægning (grov støjende asfalt) der er støj der er så generende at det 
påvirker indbyggerne i landsbyen. 

− Sjelle – placering af solcellepark v. Steen Andersen Frøslev 5 min. oplæg og 10 min. drøftelse 

Udsættes og sættes på næste bestyrelsesmøde den 7. november 2022. 

3. Punkter til drøftelse og beslutning / hvem har ansvar for opgaver 80 min. 

− Dialog - At landsbyerne inddrages som tidlig dialogpartner ved planer for udbygning, 
infrastrukturprojekter m.v., idet det forudsættes, at den enkelte landsby lader sig repræsentere 
via en entydig indgang v. Helene Simoni Thorup oplæg 10 min. og drøftelse 15 min. 

Klæde kontaktpersonerne på til at stå i rollen som landsbyens kontaktperson – en gensidig 
forventningsafstemning. Principper og forventninger - Morten og Aviaja arbejder på et udkast, 
der sendes rundt til bestyrelsen. Landsbyfællesskabet vil invitere til et møde for alle 
kontaktpersonerne i landsbyerne. 

− Tilbagemelding fra evaluering af liv i forsamlingshusene, og drøftelse og beslutning om 
ordningen fremadrettet, v. Jeanine Marie Bonadies 10 min. oplæg og 15 min. drøftelse 

Et møde hvor der var netværk, sparring og inspiration og en evaluering af kampagnen ”Liv i 
Forsamlingshusene”, og der udsendes et kort skriv sammen med referatet til 
Landsbyfællesskabets medlemmer. 

Bestyrelsen ønsker at kampagnen fortsætter og bevilger 50.00 kr. for 2022/2023.  

− Landdistriktspolitikken – indsatsen for Klima og bæredygtighed, drøftelse og beslutning om det 
videre arbejde v. Susanne Skårup 15 min. oplæg og 15 min. dialog 

Under Klima og Bæredygtighed er indsatserne de 3 prioriterede indsatser følgende 

1. Energifællesskaber 



 
 

 

2. Fjernvarme 

3. Græsrodsbårne tiltag 

Bestyrelsen fik et indblik i arbejdet med indsatsområderne, og der har været en dialog om 
fokusområderne, så vi kan spille hinanden stærke. 

Bestyrelsen vil se nærmere på muligheden for at nedsætte en gruppe af repræsentanter fra 
landdistrikterne til en gruppe der har interesse inden for klima og bæredygtighed, herunder 
forbrug og produktion af både strøm og varme m.v. 

Klimaplan (DK2020) forventes at være klar i foråret 2023.  

Administrationen ønsker dialog med borgerne om input til den i efteråret 2022. 

4. Kommunikation af beslutninger til baglandet 10 min. 

− Opsamling og punkter v. Jørgen Schytter 
 
Henvendelser skal koordineres så vi sikrer at henvendelserne bliver taget op og besvares. 
Beslutningen blev, at det fra gang til gang koordineres, hvem der tager opgaven, da det kan 
afhænge af interesse, lokal indsigt og tid. 

Pause med spisning 20 min. 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne 20 min. 

− Fremlæggelse af program for Landsbykonferencen V Helene Simoni Thorup 15 min. 

Et spændende program og gode oplægsholdere. Der arbejdes på udbredelse og flere deltagere til 
Landsbykonferencen. 

− Kommunikationsgruppen v. Helene Simoni Thorum 5 min. status 

Logo – konkurrence der starter op i ugebladet den 28. september og der er deadline for 
aflevering af forslag til nyt logo den 1. november. Det videre arbejde med ny hjemmeside i 
efteråret 2022.  

6. Orientering fra Skanderborg Kommune 15 min. 

− Ansøgninger til Landsbypuljen v. Helle Friis 5 min. 

Byrådet har nu vedtaget at et Forum for Landsbypuljen, nedsat af Landsbyfællesskabet, 
bidrager med prioritering af midlerne, samt vedtaget nye kriterier for udmøntning af 
landdistriktsmidlerne   

Samtidigt er der i 2022 givet en ekstra bevilling til bestyrelsen for Landsbyfællesskabet til ny 
hjemmeside og Landsbykonferencen 2022. 

 
Efter den politiske behandling af nye kriterier for Landsbypuljen er der samtidigt nedsat forum 
for Landsbypuljen, der skal arbejde med ansøgningerne til  
 
Forum for Landsbypuljen: 
Aviaja Dahl Kilt, Landsbyfællesskabet   
Orla Jegstrup, Landsbyfællesskabet    
Søren Erik Pedersen   
Arne Nørskov    
Johannes Flensted-Jensen 

  

Ann Jette Riis 

Suppleant for repræsentanter for Landsbyfællesskabet: 
Ove Krogsøe   

  

− Politisk beslutning og det videre forløb med arbejdet med handleplanen og de udvalgte 
indsatser v. Helle Friis 10 min. 



 
 

 

Efter den politiske behandling har vi nu en handleplan, og herunder udvalgte indsatser for 
2022/2023, og administrationen ønsker nu et præsentere et oplæg på de forskellige 
indsatsområder med efterfølgende drøftelse på de kommende bestyrelsesmøder. 

Derudover vedtog Byrådet; 

- at der hvert andet år – modsat Landsbykonferencen – arrangeres et ’topmøde’ med alle 
Landsbyfællesskabets repræsentanter, hvor Byrådet er repræsenteret ved formændene for 
Byrådets udvalg. Dette suppleres med dialog efter behov med andre politiske udvalg 

- at inddrage landsbyerne som tidlig dialogpartner ved planer for udbygning, 
infrastrukturprojekter m.v., idet det forudsættes, at den enkelte landsby lader sig repræsentere 
via en entydig indgang 

- at landsbyerne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, indgår på lige fod med byerne ved 
prioritering af almene boligbyggerier 

- at der, når kommunen udbyder jord i landsbyer, skal tages hensyn til landsbyens samlede 
udtryk og behov for forskellige boligformer m.v.  

Administrationen arbejder nu på en koordinering af ovenstående, og det vil blive præsenteret 
på det kommende møde den 7. november 2022. 

7. Evt. 10 min. 

− Bestyrelsesmøderne afholdes fremover på Fælleden eller i Kulturhuset i Skanderborg. 

8. Punkter til næste møder 5 min. 
− Logo konkurrence 
− Sjelle – Placering af solcellepark 
− Økonomi 
− Oplæg: Principper og forventninger - rollen som kontaktperson for landsbyerne 
− Mobilitet 

 

9. Godkendelse af referat 10 min. 
 


