
 
 
Referat 

Møde nr. 107 Landsbysamvirket 
 

Tid: torsdag den 11. november 2018, kl. 17.00 – 19.00. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Arne Nørskov, Søren Blaa-
bjerg Poulsen, Zita Hubback, Orla Jegstrup, Egil Jørgensen, Anna Margrethe Kristensen. Fra-
værende: Bente Lundsgaard 
 
 

Referat nr. 106 godkendt 
Inspirationsmødet: Stort deltagerantal til et veltilrettelagt inspirationsmøde om udviklingen i 
landdistrikter og landsbyer vidner om stort engagement hos landsby-boerne. 
 Vi opfordrer til at så mange som muligt melder sig ind på den nyligt oprettede facebook-side 
landsbysamvirket.dk.  
 Retningslinjer for brug klargjort. 
Kommuneplanen: Landsbysamvirket vil forsøge at sætte fokus på flere parametre. 
 Udbygningen i landdistrikterne bør følge udviklingen i byerne. Pt. viser undersøgelser, at 30 % 
af alle udflyttere drømmer om et liv på landet. 
 Mange landsbyer, med hver deres egenart, ønsker udbygning, og vi mener man skal tilstræbe 
en langsom udvikling med nye udstykninger, for at sikre at der stadig kan opnås en god integra-
tion af de mange nye. Kort sagt bevare landsbyånden! 
 Mange af vore landsbyer oplever at det er svært at få unge tilflyttere, især lejere, til at engagere 
sig i nærområdet. 
 Desuden finder vi det rimeligt, at vi får lov til at gennemlæse de første udkast til den nye kom-
muneplan, så vi tidligt kan få mulighed for at være med til at kvalificere planerne.  
Trafikmøde: Alling beboerhus 1. marts. Jeppe forfatter indbydelse og får godkendt hos Vej og 
Trafik. Annoncering slut februar. 
Generalforsamling: 1. februar 2018 i Sjelle. Afvikles efter vanlige regler. Indbydelse rundsen-
des. Annoncering.   
Nyt fra udvalgene:  
 Vedtagelse af grundvandsbeskyttelse for Ry og Låsby gennemført. Betyder blandt andet, at 
man forventer, at de private vandværker forsøger at indgå frivillige aftaler med lodsejere, der 
bliver berørt af beskyttelses-zoner. (Flere vandværker har allerede erklæret, at dette må foregå 
centralt. Jvf. Retssager omkring Århus) 
 I Låsby følges dette op af en ny høring. 
 Nye jernbaneplaner har fået høringssvar. Analyse fra Cowi afklarer evt. stationer i Stilling, 
Hylke og i tråd med planerne om forbindelse Århus-Galten-Silkeborg også Galten-Skovby og 
Låsby. 
 Desuden har man set på konsekvenserne for Skb. Alken, Ry 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, billeder fra møde,indbydelse til 
generalforsamling, link til facebookside. 
 Referent. Jeppe 


