Referat

Møde nr. 100 Landsbysamvirket
Tid: Torsdag den 23. marts 2017, kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Anna Margrethe Kristensen, Søren Blaabjerg Poulsen, Bente Lundsgaard Jensen og Zita Hubback. Fraværende: Hans Erik ( Jeppe )
Jepsen

Godkendelse af referat nr. 99 og af generalforsamlingsreferat.
Konstituering af bestyrelsen
Formand:
Knud Erik Elmann Jensen
Næstformand: Søren Blaabjerg Poulsen
Kasserer:
Arne Nørskov
Sekretær: Hans Erik (Jeppe) Jepsen
Sekretær afløser: Anna Magr. Kristensen
Billeder til hjemmesiden. Der mangler billeder af Anna Magr. Kristensen og Zita Hubback
Landdistriktspuljen: Frist for indsendelse af ansøgninger er ¼.17. Bente Lundsgaard Jensen, sender ansøgninger ud til alle forud for næste møde d. 6/4, hvor ansøgninger behandles.
Kommuneplanen: Bente Lundsgaard Jensen sender kommuneplanen ud, således vi kan studere den.
Der bliver sammensat udvalg, bestående af byrådsmedlemmer samt fra Landsbysamvirket.
Tidshorisont, antagelig først efter sommerferien.
I henhold til kommuneplanen, bliver Låsby centerby.
Der er 42 landsbyer i Skanderborg kommune (for at betegne sig som en landsby, skal der være mere end 200
indbyggere).
Der skelnes mellem landsbyer/landområder det åbne land.
Vi skal gøre os klar, hvilke indsatsområder der skal prioriteres.
På mødet i juni, skal principperne drøftes. Struktur – rammer fastlægges.
Liv i forsamlingshusene.
Der blev drøftet hvilke tiltag der skulle prioriteres i.f.m. næste sæson – efterår 2017. bl.a. max 10 huse
Regnskabet blev gennemgået. Et mindre underskud, som kommunen kan bære.
Der er møde i Fiirgårde forsamlingshus, torsdag d. 6/4,17 kl 19.00.
Bestyrelsen fra Fiirgårde vil fortælle om deres oplevelser mht. afvikling af musikalsk arrangement.
Mødeplan blev gennemgået. Med enkelte rettelser.
18/5 ændres til 17/5
10/8 ændres til 24/8
4/1, 18 ændres til 11/1,18
Nyt fra kommunen Bente. Bente sender regnskab ud vedr. LIV i forsamlingshusene, idet tallene var uigennemsigtige i det fremlagte materiale.
Nyt fra udvalgene.
Det grønne råd v/ Orla

Der arbejdes med flg.
- vandløbsforbedringer - Vand og naturplaner
- Sejladskontrol
- Igangværende projekter
Byrådsdagsorden Miljø og planudvalget v/ Egil
- 33. lokalplan 1120 lokalplan for Stjær
- 41. Skønpuljen har kr. 571.006,- for fordeling / 0,- kr er brugt i 2017 ansøgningsfrist medio juni
- Liste over tildeling og brug. Alken, Tørring, Låsby, Hylke. 7 projekter i alt
- 39. lukning af vej v/ Virring skole
Eventuelt. Intet at drøfte
Næste møde d. 6. april. kl. 17-19, holdes i Fiirgårde forsamlingshus / forud for mødet LIV i forsamlingshusene.
Hvad skal hjemmesiden opdateres med?
Dette referat.
Referent: Anna Marg. Kristensen/ sekretær afløser

