
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsesmøde i Landsbyfællesskabet 2/2022 

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.30 – 20.45 lokale, Kulturhuset Skanderborg, mødelokalet på 1. 

sal 

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) 

KL. 19.30 Besøg af Kommunikationsgruppen ved Ditte Jensen og Johannes Flensted-Jensen 

Dagsorden/referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Forslag til forretningsorden (vedlagt) 

o Drøftelse & godkendelse 

o Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og fremkom med flere rettelser der 

indarbejdes i forretningsordenen. Den tilrettede version udsendes sammen 

med referatet. 

 

3. Forslag til mødekalender (vedlagt) 

o Drøftelse & godkendelse 

o Mødekalenderen er godkendt. Dog er en del af møderne afhængige af 

indstillingen omkring landdistriktspolitikken der behandles i Byrådet den 22. 

juni 2022. 

o I Implementering af landdistriktspolitikken står der: ”Topmøde” 
mellem formænd fra alle de politiske udvalg og alle Landsbyfællesskabets 
repræsentanter. Her opfattes 'Landsbyfællesskabets repræsentanter’, som 
kontaktpersonerne i de enkelte landsbyer/klynger. Det er således dem, som vil 
blive inviteret til topmøde. 

o Administrationen sender to datoer ud til bestyrelsen for et møde med 

administrationen for Vej og Trafik, samt Klima og Bæredygtighed i oktober 

2022. Bestyrelsen melder tilbage med deltagelse ift. de to datoer. Mødet 

indsættes i mødekalenderen. 

 

4. Opfølgninger på ad hoc sager  

o Opfølgning på ‘solceller i Sjelle’ - det er en principiel sag for 

Landsbyfællesskabet, og det skal der arbejdes videre med. Det blev besluttet at 

skrive et brev til Klima-, Miljø- og Planudvalget, hvor vi foreslår at punktet 

dagsordensættes på næste møde - og at vi inviteres til drøftelse af emnet’. 

o Opfølgning på Hylkes ‘stordagpleje’- bestyrelsen drøftede emnet. 

 

5. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper 

o Oversigt over eksisterende arbejdsgrupper er gennemgået. 

o Tilbagemelding fra Kommunikationsgruppen:  



 
 

Ditte, Johannes og Orla fremlagde på mødet tanker og ideer for det nye 

www.landsbyfælleskabet.dk Der arbejdes videre med opgaven frem mod et 

udbud. Landsbyfællesskabet har bevilget 100.000 kr. til hjemmesiden, såfremt 

de ønskede midler til ny hjemmeside bevilges på Byrådsmødet den 22. juni 

2022. Kommunikationsgruppen udsætter en konkurrence for et nyt logo med 

en præmie på 2500 kr. 

o Tilbagemelding fra Landsbykonferencegruppen:  

www.landsbykonferencen.dk er i luften og tilmeldingen er åben. Programmet er 
næsten faldet på plads.  Vi forventer at sende invitationer ud i næste uge.  Efter 
inspirationsoplæg vil der blive en workshop, hvor vi arbejder aktivt med at 
udvikle vores landdistrikter udenfor landdistriktspolitikkens 4 strategispor: 
Bosætning, Dialog, Klima og Bæredygtighed og Mobilitet. 
 

o Der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe for uddeling af landdistriktsmidler. Vi 

skal finde 2 fra Landsbyfællesskabets bestyrelse og 4 ‘udefra’. Der er 

ansøgningsfrist første gang 1. september. 

Landsbyfællesskabet - Orla, Aviaja, Ove er suppleant, hvis der skulle være 

afbud fra Orla og Aviaja. 

Derudover arbejder bestyrelsen på at finde fire repræsentanter fra 

landdistriktet til gruppen. Der meldes tilbage til Helene omkring mulige 

repræsentanter. 

 

6. Punkt til debat: Hvad kan vi gøre for at blive mere synlige i landdistrikterne  

/baglandet?  

Det er et punkt der drøftes løbende – og bestyrelsen besluttede at referatet fra 

bestyrelsesmøder sendes ud sammen med en mail fra formanden. Samtidigt udsendes 

der invitation til Landsbykonferencen. 

       7.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og Skanderborg Kommune 

 

            Helle orienterede om nyt fra Skanderborg Kommune. 

  

            På landdistriktsområder er der følgende to sager til politisk behandling: 

             

            1. Udmøntning af landdistriktspolitikken, herunder orientering om handleplan for  

            udvalgte indsatser.  

            Bestyrelsen for Landsbyfællesskabet har forespurgt om midler til en ny hjemmeside og  

            Landsbykonferencen 2022. Administrationen har indstillet 220.000 kr. til hertil af  

            overskydende midler fra puljerne på landdistriksområdet. 

 

            2. Kriterier for udmøntning af landdistriktsmidlerne. Her indstilles de kriterier der er  

            udarbejdet af administrationen og Landsbyfællesskabet.  

            Begge sager behandles endeligt i Byrådet den 22. juni 2022.  

            Administrationen arbejder på at bliver klar til at modtage ansøgninger til  

            Landsbypuljen pr. 1. september 2022. 

             

            Der arbejdes på at gøre klar til ansøgninger til Landsbypuljen, der har ansøgningsfrist          

            den 1. september 2022.  

 

 

http://www.landsbyfælleskabet.dk/
http://www.landsbykonferencen.dk/


 
 

 

8.  Evt. 

            Jeanine orienterede om Liv i Forsamlingshusene – der er udarbejdet forslag til program 

            til netværksmøde med plads til at dele erfaringer og få inspiration fra andre   

            forsamlingshuse om projektet Liv i Forsamlingshusene den 23. august 2022. 

            Det sættes på dagsorden på næste bestyrelsesmøde den 29. august 2022. 

  

7. Godkendelse af referat. 

Godkendt og udsendes til bestyrelsen for Landsbyfællesskabet. 


