
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 104 Landsbysamvirket 
 

Tid: torsdag den 7. september, 2017, kl. 17.00 – 19.00. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poulsen, Zita 
Hubback, Bente Lundsgaard., Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen. 
Fraværende: Hans Erik ( Jeppe ) Jepsen 
 
Godkendelse af referat nr. 102, Hjemmeside. Orla Jegstrup, oplyser alle kan bruge den/ flyttes om 
nødvendigt. Orla sender en brugsanvisning ud på mail.- samt en login kode 
samt af dagsorden og referat nr. 103. OK 
 
Landdistriktspuljen; der var indkommen 6 ansøgninger. En enkelt blev sendt tilbage med henblik på fle-
re informationer. 95.000,- blev fordelt på de øvrige ansøgninger 
 
Liv i Forsamlingshusene.  
10 huse deltager 
Program er klar. 1. arrangement er d. 7/10 og sidste d. 25/11. Desværre flere overlapninger pga. den be-
grænsede periode for afvikling af arrangementerne, da september er for tidlig og december er julemåned. 
Landsbytræf 23/9 i Grundfør. kl. 10-16 
Dagen er lavet som en markedsdag, hvor der er arrangementer 5 forskellige steder i byen. 
Fra Landsbysamvirket deltager Knud Erik Elmann Jensen og Bente Lundsgaard Jensen. 
 
Kommuneplanen 
Der var lavet et oplæg fra Miljø og Planudvalget.  Økonomiudvalget sendte det tilbage til Teknik og Plan-
udvalget til rettelse..  
På grund af kommunevalget d. 21. november udskydes arbejdet med kommuneplanen 
Der inviteres formentlig til møde i starten af 2018. 
Den eksisterende kommuneplan gennemgås – hvad kan tænkes ind i den nye kommuneplan. 
 
Højhastighedstog tæt på landsbyer 
Landsbysamvirket drøftede de 3 forslag til linieføring. 
Vi er også bekymrede for støjgenerne. 
Skanderborg bliver fjernet som knudepunkt med hensyn til togforbindelse til København. 
Da påstigning vil ske i Århus, hvilket forlænger rejsetiden. 
 
Cykel-initiativ fra Bente Lundsgaard Jensen 
Hvordan kan vi binde byerne / byen sammen på anden vis? 
Bente kom med forslag fra Sverige, hvor der er cykel eller gå- spisning. 
Bente udarbejder en koncept beskrivelse til, hvorledes det kan gribes an. 
 
 
 



Nyt fra kommunen: v/Bente Lundsgaard Jensen 
Kulturaften d. 15. september 
Frivilligheds arrangement i Bio Huset, Galten d. 28. september 
 
Nyt fra udvalgene 
Miljø og Planudvalget v/ Egil Jørgensen   
157 Plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landzonesager samt orientering om 
sagsbehandlingstider på byggesager 
165. Drøftelse af spildevandsplanlægningen vedr. ejendomme i det åbne land 
166. Endelig vedtagelse af rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg kommune 2017 – 2025 
174. SKØN – Puljen. Hvem kan søge ? 
- sociale fælleskab / - sikkerhed herunder trafiksikkerhed / forskønnelse af lokalområdet / fysisk aktivitet 
 
Det grønne råd: v/ Orla Jegstrup 

- Omkring Anelyst – dumpning af bygningsaffald  / Natura afgrænsning 2000 under revision  /   
- Besigtelse af Rigkær – Overdrev – vandløb – sø  / demo af naturtilsyn 
- Hegning og afgræsning iht. handleplan    /  Fuglebeskyttelsesområde og rørhøg. 

 
 
Hjemmesiden opdateres med. 
Dette referat. samt Program for Liv i forsamlingshusene – Liv i landsbyen Grundfør d. 23. september, kl. 
10-16 
 
 
Referent: Anna Marg. Kristensen 


