Referat af generalforsamling i Landsbysamvirket
Tid: Torsdag den 25.februar 2016 kl.19.30-21.30. Sted: Herskind Forsamlingshus
1. Valg af dirigent. Bente.
2. Valg af referent. Knud Erik.
3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. Lars redegjorde for afholdte aktiviteter og omtalte de projekter, der havde modtaget støtte fra Landdistriktspuljen. 12 landsbyprojekter har i 2015 modtaget støtte.
I et samarbejde med Kultursamvirket og 12 forsamlingshuse har der været afholdt Liv i Forsamlingshusene-arrangementer. Rigtig mange gode tilbagemeldinger. Der er en heldig udvikling til, at mange benytter
lejligheden til at besøge forsamlingshuse uden for deres lokalsamfund.
I forbindelse med Byrådets arbejde med en nyformuleret kulturpolitik har Landsbysamvirket deltaget i
opstartsmøde og sidenhen udtalt sig om udkastet til Kulturpolitikken.
Landsbysamvirket præsenterede på en landsbymesse i Selde vores kulturliv i forsamlingshusene.
Formanden nævnte også Landsbysamvirkets udpegning af Tørring til Årets Landsby i Skanderborg
Kommune.
Der har været afholdt et trafikmøde i samarbejde med kommunens afdeling for Vej og Trafik. Afdelingen
og landsbyernes deltagere var godt tilfredse med mødet, som gentages i år.
Samvirket høres ofte af Skanderborg Kommune om stort og småt, både formaliseret og ad hoc. Landsbysamvirket har blandt andet samarbejdet med Skanderborg Kommune og Moesgaard Museum om at etablere en plejeordning for gravhøje. Vi har også haft kontakt med DGI Østjylland om et projekt, Luft under
lokale vinger, om bedre udnyttelse af landskabet til motionsformål.
4. Indkomne forslag. Ingen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget. Arne gennemgik regnskabet, som udviste et resultat på 3.780
kr. Balancen er på 62.009,58 kr. Regnskabet blev godkendt. Der budgetteres med et overskud for 2016 på
1200 kr. Budgettet blev godkendt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Leif Ifversen Olesen, Knud Erik Elmann Jensen og Orla Jegstrup
blev genvalgt. Anna Margrethe Kristensen blev nyvalgt.
7. Valg af suppleanter. Det blev overladt til bestyrelsen at finde suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor. Hans Gravsholt blev genvalgt. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.
9. Eventuelt. Anna Margrethe fortalte, at Herskind har fået 12 flag fra Danmarkssamfundet. De vil ved
festlige lejligheder blive opsat rundt om i byen. Egil takkede på bestyrelsens vegne Lars for en stor indsats som formand for Landsbysamvirket. Lars takkede for 6 spændende år.

Før generalforsamlingen fortalte Anna Margrethe Kristensen om Herskind Forsamlingshus. Huset har en
god udlejning til private fester samt en masse arrangementer for medlemmerne. Ofte i samarbejde med
andre lokale foreninger. Økonomien er præget af, at man for fem år siden måtte udskifte taget. Til gengæld udlejer man en lejlighed til en stabil lejer, hvilket stabiliserer økonomien.
Inge Lorenzen berettede om Landsbyrådet for Herskind-Skivholme. Det blev oprettet i 2007 og beskæftiger sig med overordnede forhold i lokalområdet. Der er blandt andet arbejdet en del med problemstillin-

ger omkring motorvejsføring, vindmøller, trafiksikkerhed samt sikring af skolens og Brugsens fremtid.
Der holdes en årlig Landsbydag, som ud over fællesskabet og debatten også leverer et overskud til
Landsbyrådet. Man udgiver et blad, Herskindsigt, der orienterer om alt, som rører sig i lokalsamfundet.
Efter generalforsamlingen fortalte Hans Oluf Ravn om Årets Landsby, Tørring. Landsbyen har omkring
50 husstande. Der er en aktiv beboerforening, men indtil nu har aktiviteterne i høj grad fundet sted i private boliger eller i nabolandsbyer, idet et telt har været det eneste lokale fælleshus. For to år siden har
Tørring fået foræret en 2.000 kvm. stor fællesgrund i forbindelse med en mindre udstykning af byggegrunde. Denne grund er man i første omgang ved at gøre anvendelig ved læplantning, etablering af frugthave og bålplads. Det største projekt har været at flytte den gamle havnepavillon fra Ry til Tørring. Der er
således ikke problemer med at finde anvendelse af de 5.000 kr., der fulgte med udpegningen til Årets
Landsby.

Ref. Knud Erik Elmann Jensen

