
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 105 Landsbysamvirket 
 

Tid: torsdag den 5. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.00. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poul-
sen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen. Fraværende: Anna Margrethe Kri-
stensen 
 
 
Godkendelse af referat nr. 104, samt dagsorden. OK 
 Møde om Foreningernes Aften. Zita Hubback deltog og resultatet blev en aften den 22. marts med nyt 
koncept, nemlig Jacob Dinesen. Aftaler allerede på plads! 
 Forsamlingshusene. Knud Erik havde været til et inspirerende møde i Halkjær (Syd for Nibe. Folkemu-
sikkens mekka) hvor aktive landsbyboere i sin tid havde opkøbt kroen, som nu er omdannet til selvejende 
institution (forsamlingshus). Det var deres mål med støtte på ikke mindre end 400.000 kr- fra Realdania at 
skabe et samlingspunkt med liv i huset hver eneste dag. De entrerede bl. a. med kurser for forsamlings-
huse, og opfordrede til fællesforening for forsamlingshuse. (Eksisterer vel i virkeligheden allerede?) 
 Som udgangspunkt  i dette fokuserer vi endnu engang på vores forsamlingshuse og laver en rundspørge 
med det formål at tage temperaturen på vore egne forsamlingshuse. 23 stk. så vidt jeg husker. 
 Landsbytræf 23/9 i Grundfør. Landsbyen (Favrskov kommune) havde lagt et stort arbejde i et fanta-
stisk arrangement med allehånde aktiviteter overalt i landsbyen og med stort fremmøde. Løseligt anslået 
1000 deltagere, hvor blandt andet også udenlandske landsbyer (Holland mfl. ) deltog. 
 Det er vores indtryk at dette initiativ, som indtil videre har været støttet af et 20/17 projekt, som udløber 
netop i år, bør fortsætte som fælles inspiration til alle områdets landsbyer. 
 Måske skulle man omdefinere målgruppen, da region Midtjylland jo i virkeligheden består af yderst for-
skellige landsbyer med hver deres problematikker. Eksempelvis er jo næsten ingen af vore landsbyer i 
kommunen truet af affolkning (højst problemer med at opretholde dagligvarebutikker) mens man vest og 
nordpå arbejder med helt andre problemer. 
 Vi sætter ind ved at medvirke til at skabe basis for en videreførsel af landsbytræffet. Kontakt til Grundfør 
mfl. 
 Kommuneplanen. Så vidt vi kan fornemme er planerne for landdistrikterne udsat til efter kommunalval-
get, og det vil sige at mest optimistisk kan man forvente en vedtagelse helt fremme i juni 2018. 
 Det betyder reelt, at flere landsbyer med behov for udvikling er sat langt tilbage. Der mangler udstyknin-
ger hvilket jo heller ikke er blevet bedre af at forvaltningen på området har været underbemandet i lang tid 
(tilsyneladende afhjulpet nu, men med stor forsinkelse pga. kæmpe-pukkel)  
 Så på trods af ny planlov står vore landsbyer flere steder med akutte behov der ikke kan opfyldes! 
 Generalforsamling 1. februar 2018.   Vi forhører os i Sjelle og inviterer nogle interessante deltagere 
med 
 Årets Landsby 2018. Indkaldelse til emner iværksættes. Regionens regler blødes ud men følges i store 
træk. 
 Nyt fra udvalgene: 
Lokalplan for Blegsø Banke igangsættes. Voerladegård. 
Trafikbetjening nordvest for Stjærvej, Stjær, behandles. 



Spildevandsplaner i det åbne land, især omkring mange ejendomme i Bjedstrup og ejendomme på 
Låsbyvej samt Foerlev langs den eksisterende kloakering mellem Foerlev og Skanderborg undersøges. 
De resterende 36 ejendomme i det åbne land forventes kloakeret ved lejlighed i løbet af de næste 12 år. 
Planen indstillet af den tekniske chef. 
Godkendelse af mulighed for fleksibel aflevering af byggeaffald i Østjylland. Kan have betydning for for 
flere områder i det åbne land, der nu bliver uautoriseret anvendt som oplagsplads for byggeaffald! 
 Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, billeder fra Grundfør, indkaldelse af emner til Landsbypris. 

 
Referent: Jeppe 


