
Landsbysamvirkets Generalforsamling 
6. februar 2020 i Stjær Forsamlingshus 

Deltagere 

20 borgere fra landsbyerne i Skanderborg kommune deltog til generalforsamlingen. Fra Landsbysamvirket 

deltog: Knud Erik Elmann Jensen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Hans Erik Jepsen (Jeppe), Anna Margrethe 

Kristensen, Søren Poulsen, Jeanine Marie Bonadies, Søren Blaabjerg Poulsen. Afbud fra: Zita Hubback 

Velkomst 

Jeanine Bonadies bød velkommen på Stjær bys vegne. Stjær var Årets Landsby 2019 og der blev budt på en 

flot Landsbysamvirke kage i pausen. 

 

Dagsorden generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsen beretning og fremtidsplaner 

4. Indkomne forslag 

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent.  

Bente Lundsgaard Jensen blev valgt. 

Ad 2 Valg af referent 

Dirigent blev valgt som referent. 

Ad 3 Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner ved formand Knud Erik Elmann Jensen 

Beretning Jf. oplæg, vedhæftet. 

Knud Erik gennemgik de to puljer. Landsbysamvirket af Byrådet har fået til opgave at behandle ansøgninger 

til hhv. Landdistriktspuljen på 250.000 kr. årligt og den Toårige Landsbypulje 2019-20 på i alt 5 mio. kr. 

Dette sker ud fra Politisk vedtagne principper. 



Knud Erik lagde vægt på ny pulje på i alt 5 mio. kr., som er ny aktivitet for Landsbysamvirket i 2019-20. 

Beskrev kort bevillinger og opgaverne med dette. 

Landdistriktspuljen på 250.000 kr. Små bevillinger, ydet fra 1500 og få helt op til 50.000 kr. 

Bifald til Knud Eriks oplæsning af Landsbysamvirkets kommentar vedr. besparelsesforslag til skolestruktur. 

Knud Erik blev opfordret til at sende skrivelsen videre offentligt.  

Ad 3 fortsat  Vedr. udvalg der arbejder for Landsbykonferencen 2020 ved Pil Brudager og Helene Simoni. 

Refererede til oplæg i 2019 på generalforsamlingen, hvor der kom opbakning til en Landsbykonference. 

Præsenterede deres store arbejde hidtil, bl.a.: 

 Besøg hos en lang række landsbyer for input til konferencen 19. september 2020. Tilmeldinger 

udsendes til maj. 

 Planlægning af aktiviteter i foråret frem til konferencen, hvor alle er velkomne. 

Helene Simoni præsenterede input fra landsbyerne samt erfaringerne fra de mange møder, hvor der blev 

stillet spørgsmål som: Hvad binder sammen, hvilke fælles nævnere i værdier, behov og udfordringer?  

Der var generelt fokus på: 

 Naturen og adgangen her til 

 Små lejeboliger til alders differentiering og mangfoldig boligsammensætning. 

 Udfordring for mange at låne op til 80% ved køb. 

 Cykelstier 

 Trafikdæmpning, mobilitet, alternativer til bussen 

 Vi bor og arbejder her – mange arbejder hjemme fra – det er et behov og ønske 

 Naturen, fællesskabet og nærheden: Det er det der vægtes i landsbyerne 

Oprettet Facebook gruppe til at formidle aktiviteter; Landsbykonferencen Ry Højskole 

Herudover sender de nyhedsmails kaldet faklen. Alle er velkomne til Højskoleaften for landsbyerne i 

Skanderborg Kommune torsdag den 20. februar på Ry Højskole. Tilmelding. 

Ad 3 fortsat ved Knud Erik 

I 2019 har Landsbysamvirket arbejdet med strategi og retning. Opgaverne 2020 blev præsenteret. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Spørgsmål fra deltagerne til beretningen og generelle drøftelser 

 Plustur – hvad er der af erfaringer? Plads til forbedring af logistik og rejseplan. Plustur kører efter 

knudepunkter; ulogisk og lange ture.  

 Spørgsmål til ”Papiret”, som Knud Erik oplæste. 

Ønskes mere kant i udmeldelsen om skolestruktur. Og mere offentlig udmeldelse. 

 Generel drøftelse af opgaver, som Landsbysamvirket kan formidle og arbejde for. 

Strategi, mål og retning for udvikling i landsbyerne blev efterspurgt. Vi har ikke en 

landdistriktspolitik. Strategi en mangelvare i Skanderborg Kommune for landsbyernes fremtid. 

 Hvordan skaber man mere opmærksomhed om landbefolkningens holdninger 

https://www.facebook.com/events/1100670473612427/
https://www.facebook.com/events/1100670473612427/


Knud Erik: Dokumentet tog udgangspunkt i skolestrukturdebatten i Landsbysamvirket 

Landsbysamvirket er et tværgående organ og må tilgodese bredden. Satte fokus på det, der ikke 

prægede debatten i forvejen. 

 Opfordring at Landsbysamfundet rækker ud – og landsbyerne får lavet en strategi/manifest (Mål ) 

 Opfordring til at få udviklet en proces for et ”manifest” – gerne påbegyndt på Landsbykonferencen. 

 Det opleves at man mangler svar på høringssvarene fra Byrådet om Landsbyernes 

udviklingsmuligheder, svar på der som rækker ud over landsbyafgrænsninger. 

Mangler feedback fra politikerne på alle ønskerne. 

 Der mangler landsbypolitik og retning, der bruges ressourcer på planer, som falder til jorden 

 En fælles stemme mangler fra landsbyerne, vi skal finde en form. 

 Landsbypuljens fortsættelse – Stopper det bare? Mind politikerne om at det skal fortsætte. 

Ad 4 Indkomne Forslag. Ingen. 

Ad 5 Forelæggelse af Regnskab, Foreningens årsregnskab. 

Spørgsmål: Hvad skal pengene bruges til? Landsbysamvirket drøfter det i bestyrelsen. 

Regnskab og budget godkendt. 

Ad 5 Valg til bestyrelsen 

På valg: Knud Erik Elmann Jensen, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen og Søren Poulsen 

Søren ønsker ikke genvalg. Knud Erik, Orla og Anna Margrethe ønskede at genopstille og blev genvalgt. 

Ove Krogsøe stillede op og blev valgt. Tillykke til Ove. 

Jeanine Bonadies blev valgt som 1. suppleant. Søren Poulsen valgt som 2. suppleant. 

Hans Gravsholt blev genvalgt som revisor. 

Leif Olesen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 6 Evt.  

 Man burde gøre et tiltag for aldersspredningen i bestyrelsen, denne opfordrede til at man spørger 

nogle flere yngre. Det blev pointeret, at det er vigtigt at Landsbysamvirkets bestyrelse har 

forbindelse til borgerforeningerne og er placeret idet lokale demokrati 

 Det er vigtigt at søge forankring i det lokale demokrati. 

Aftenen afsluttedes med oplæg fra Stjær  

 ”Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne handlingsplaner” Ved Helene Simoni 

Borgerforeningen har søgt landdistrikts midler flere steder. Har bl.a. opnået støtte på 400.000 kr. fra 

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Carsten Vejborg, Energitjenesten har fået til opgave at støtte den 

grønne omstillingsproces og forskellige grønne forsøgs og informations tiltag. 

Skanderborg Kommune og Region Midtjylland har vist interesse for projektets faser og erfaringer. 

Knud Erik takkede på Landsbysamvirkets vegne for deltagelsen og en rigtig god generalforsamling. 

Referat den 12.2.20: Bente Lundsgaard Jensen. 


