Referat

Møde nr. 102 Landsbysamvirket
Tid: onsdag den 17. maj 2017, kl. 17.00 – 19.00.
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, , Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poulsen, Anna Margrethe Kristensen, Bente Lundsgaard. Fraværende: Orla Jegstrup, Zita Hubback.

Godkendelse af referat nr. 101 OK!
Landsbytræf 23/9 i Grundfør.
Knud Erik har modtaget indbydelse. Landsbysamvirket foreslår at vi deltager med to alternative energiløsninger, Varmepumpe-leasingen i Hylke og Gl. Ryes koordinerende kraftvarmeværk.
Knud Erik undersøger yderligere vilkår for udstilling, da man i Grundfør efterlyser virksomheder på landet. Hvad er betingelser for deltagelse bedes oplyst inden vi kontakter eventuelle interesserede.
Hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker hjemmesiden flyttet over til uafhængig server i løbet af året, så en kommende frivillig
administrator til hver en tid kan gå ind og overtage opgaven.
Desuden blev der drøftet flere muligheder for at få siden til at fungere mere hensigtsmæssigt, med et
bedre flow af nye input og uddybende artikler til referaterne.
Kommuneplanen.
Der var almindelig enighed om at Landsbysamvirkets indflydelse på kommende forhandlinger om fastlæggelse af kommuneplan gerne skulle udvirke øget vækst i land-distrikterne set med mange parametre:
Nemmere adgang til udbygning, nemmere adgang for mindre virksomheders bosættelse, bibeholdelse af
lokale kulturcentre oma.
Et slående argument var et input fra Arne Nørskov, der gjorde opmærksom på at tendensen i Danmark
var flere og flere singler. Altså flere kvadratmeter beboelse til færre mennesker. Hvilket betyder, at især i
landsbyer, der ikke har mulighed for udbygning, vil der automatisk blive affolkning.
Kan man derimod gøre landsbyer attraktive for børnefamilier stiller sagen sig ganske anderledes.
Liv i Forsamlingshusene.
Godt program på vej.
Evt.
Vi har meldt Landsbysamvirket ind i foreningen Landsbyerne i Danmark, og vores formand Knud Erik
deltager allerede i år i udvælgelsen af årets landsby.
Desuden sidder han nu i foreningens udvalg for styrkelsen af forsamlingshuse.
Hjemmesiden opdateres med:
Dette referat. Styrk Bosætning og der angives, at næste ansøgningsfrist til landsbypuljen er 1. sept.
Referent: Jeppe

