
 

 Referat af generalforsamling i Landsbysamvirket  

Tid: Torsdag den 26. februar 2019 kl.19.30. Sted: Tebstrup Forsamlingshus  

1. Valg af dirigent. Bente.  

2. Valg af referent. Jeppe.  

3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. Knud Erik redegjorde for afholdte aktiviteter og planerne for 

fremtiden. Se vedhæftede PowerPoint.  

Beretningen afstedkom en levende debat. Deltagerne i generalforsamlingen så gerne, at Landsbysamvirket i 

højere grad kunne være en løftestang for landsbyernes mulighed for indblik i de overordnede planer for 

udviklingen i landsbyerne. Det fremgik tydeligt, at udviklingen koncentrerede sig nord for Skanderborg, og 

flere landsbyer kæmpede med at få indflydelse på nye bosætninger, så man fik en bred sammensætning af 

forskellige boformer. 

 Man efterlyste bl. a. et initiativ som et nyhedsbrev fra Landsbysamvirket, hvor der blev gjort opmærksom 

på hvad der skete af nyt i kommunen, som de enkelte landsbyer burde holde øje med. I den forbindelse 

opfordres samvirket til at kontakte den enkelte landsbys tovholder for kommunikation for at få alle 

meddelelser mest udbredt. 

 Beretningen blev godkendt.  

4. Indkomne forslag. Pil Brudager fra Stjær fremsatte forslag om landsbykonference for kommunen hvert 

andet år på Ry Højskole. Forsamlingen fandt ideen spændende og Pil lovede at kontakte Landsbysamvirket 

igen (Jeppe) for videre udvikling af ideen sammen med Højskolens forstander Ole Toftdahl. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget. Arne gennemgik regnskabet, som udviste et resultat på 8597,25 

kr. Balancen er på 81.172,93 kr. Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev godkendt.  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  Arne Nørgård, Hans Erik (Jeppe) Jepsen) og Zita Hubback. Alle 

genvalgt. 

 7. Valg af suppleanter. Egil Jørgensen blev genvalgt som 1. og Jeanine Marie Bonadies som ny 2. suppleant.  

8. Valg af revisor. Hans Gravsholt blev genvalgt. Revisorsuppleant  Leif Ifversen Olsen. 

9. Eventuelt: 

Formand For Ejer Bjerge Morten Vilholm holdt et meget inspirerende indlæg om samarbejdet mellem de 

mange landsbyer i Ejer Bavnehøjskolens distrikt.  

Referent. Jeppe (Hans Erik Jepsen) 

 


