Referat

Møde nr. 101 Landsbysamvirket
Tid: Torsdag den 6. april 2017, kl. 17.00 – 19.00 i Fiirgårde forsamlingshus
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. 100 samt dagsorden nr. 101
Billeder til hjemmesiden. Der blev taget billeder til Landsbysamvirkets hjemmeside, af Anna Marg. Kristensen og Zita
Hubback.
Landdistriktspuljen: ansøgninger behandlet. Flere måtte tilbagevises på grund af kommunale regi samt uden for dæknings område.
Ca. 100.000 blev fordelt mellem resten af ansøgerne.
Liv i forsamlingshusene.
Der blev drøftet hvilke tiltag der skulle prioriteres i.f.m. næste sæson – efterår 2017. bl.a. max 10 huse
Efter mødet med Bo og Liv i forsamlingshusene, sender Bente reminder ud til alle forsamlingshusene, om de skal melde
sig nu, hvis de vil være med i 2017. 9 forsamlingshuse har meldt sig til, på mødet d. 6. april. Dog vil landsbysamvirket lave
en prioritering, hvis der kommer flere.
Bente mailer til Landsbysamvirket inden påske, hvor vi melder tilbage til husene lige efter påske.
Nyt fra kommunen Bente.
Cykelruten Kultur ringen på 450 km indvies på Store Torv, fredag d. 28. april, hvor snoren klippes.
Guidet cykeltur d. 30. april.
Kultur ringen dækker 6 kommuner. Der er /bliver udgivet en lille bog med beskrivelse af ruterne. Denne kan formentlig
købes ved Visit Skanderborg
Nyt fra udvalgene.
Det grønne råd v/ Orla
Der arbejdes med flg.
- ”hjælp fisken” – Rågeregulering – Affaldsplan – Spildevandsplan – Klimatilpasning
- Vandforsyningsplan – Sam skabelses-projekt – indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Byrådsdagsorden Miljø og planudvalget v/ Egil
- 51 Lokalplan, åbne land – Glentevænget, Herskind
- start lokalplan Ø – B
- 57 Landzone ansøgning. Automobilbane (klassisk) v/ Wedelslund
- 62 Anlægsbevilling til stiunderføring Vitvedvej/Agersvej
- 64 Kriterier for prioritering af cykelstier – 27 projekter for borgere
- 68 Vedr. ansøgning om byg af træhus i Mesing. Claus Lieck ønsker generel drøftelse af adm. fortolkning og retningslinjer for landsbyer vedtaget.
- 37 Justering af Natura 2000 områdeafgrænsninger – 10 områder i Skanderborg kommune. Sø – enge – heder –
skov m.m.
Eventuelt. Gentænk landsbyerne. Knud Erik sender information ud
Hvad skal hjemmesiden opdateres med?
Dette referat.
Referent: Anna Marg. Kristensen/ sekretær afløser

