
 
 
Referat 
 

Møde nr. 106 Landsbysamvirket 
Tid. Torsdag den 23. nov. 2017. kl. 17.00 – 19.00. Fælleden. Skanderborg. 
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 
 
Referat 105 godkendt 
Årets Landsby 2018. Ingen indkomne ansøgninger. Vi indkalder igen næste år. 
Liv i Forsamlingshusene. Vigende publikumsøgning til arrangementerne. Mange ellers vellykkede. 
 Giver anledning til at diskutere, om vi skal forstærke eller ændre indsatsen? 
 Man kunne slå ned på markedsføringen og eventuelt forstærke denne, men da mange af husene i forve-
jen flittigt har brugt både fysiske opslag og anvendt sociale medier, udover flere, der har deres egne mail-
lister, er det måske ikke blot der man skal sætte ind. 
 Samtidig er der jo så også en del landsbysamfund som ikke har noget forsamlingshus, Hårby, Gl. Rye 
som eks, så hvorfor er det så ikke muligt for disse at deltage i ordningen? 
 Da der også i år var en del sammenfald af arrangementer på den forholdsvis korte periode kampagnen 
kører, var det måske en ide at brede støtten ud over det meste af året. Det ville så være på bekostning af 
den fælles markedsføring: Plakat og annoncer fra centralt hold. 
 Man kunne forestille sig at Landsbysamvirket og dermed også Kulturpuljen igen berammede støtte til et 
vist antal koncerter, foredrag o.l. og lod det være op til den enkelte landsby (forsamlingsted) at foreslå 
emne og tidspunkt. 
 Så kunne man stille konsulent (kunne findes lokalt eller eksternt) til rådighed til både kontraktskrivning og 
markedsføring. 
 Til gengæld ville man nok blive nødt til at sikre sig, at støtten ikke bare blev brugt til at betale musikken 
eller underholdningen ved landsbyens lokale sportsfest eller lignende. Hvert enkelt arrangement burde 
godkendes efter visse retningslinjer…! 
 Landsbysamvirket blev enige om at gå videre med disse overvejelser og indkalder gode forslag. 
Trafikmøde: Afvikles torsdag den 1. marts 2018 i Alling Beboerhus  
Hvad kan vi bruge et samarbejde på tværs af kommunegrænser til? En del af vore omliggende 
kommuner har helt andre organisationsformer for at støtte landsbyer. Nogle tilknyttet enten administratio-
nen eller andre med politikere indblandet. Flere kommuner med langt større budgetter end vores i Skan-
derborg Kommune, men så også med inddragelse af betydeligt flere indsatsområder.. 
 I forbindelse med de kommende kommuneplaner kunne det være interessant eventuelt at sætte nyt fo-
kus på Landsbysamvirkets støttemuligheder. 
 Favrskov kommune vil i første omgang blive kontaktet. Dernæst kunne Silkeborg være interessant. 
 Fælles fodslaw over kommunegrænserne kunne også være ønskeligt i mange tilfældige især i forbindel-
se med bevarelse eller udbygning  af offentlig transport.. 
Kommuneplanen: Der er nu fremsendt indbydelse til landsbyerne om deltagelse i indledende input om 
de nye kommuneplaner på Fælleden, den 9. januar 2018 kl. 17-19. 
 Knud Erik forfatter et oplæg fra vores side til rundsending til vore landsbyer og opfordring til at deltage. 
Generalforsamling 1. februar 2018 i Sjelle kl. 19.30. Vi skaffer oplæg om landsbyemne.     
Nyt fra Kommunen: Flere politikere har udtrykt ønske om at vore møder kunne falde på tidspunkter, hvor 
de også selv sad i udvalg, så vi havde mulighed for at mødes… 



Nyt fra udvalgene: Midttrafik vil via letbane-styregruppen igangsætte analyse af den langsigtede 
udviklling af tog, letbane og busdrift i de omliggende kommuner. 
 Seniorrådet foreslår at man ser på mulighederne for at lave et årskort til pensionister til eks. alle busser i 
området til et overkommeligt beløb (Eks. 300. kr) 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, indbydelsen til mødet den 9. januar og indbydelse til 
generalforsamling 
 Referent: Jeppe 

 
 

 
 
 


