
 
 
Referat 

Møde nr. 109 Landsbysamvirket 
 
Tid: torsdag den 5. april 2018,  
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poul-
sen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard. Fraværende: Anna Margrethe Kristensen. Egil Jørgensen, Orla 
Jegstrup, 
 
 
Godkendelse af referat nr. 108: generalforsamlingsreferat. OK 
Landsbypuljen: 8 ansøgninger. En sendt til videre behandling. Nogle ansøgere er ikke opmærksomme 
på egenbetaling og andre overser at vi selvfølgelig ikke bevilger kommunale penge (landsbypuljen) til 
kommunale institutioner, men derimod til foreninger og initiativer i landsbyerne. Kommunen kan selv be-
vilge sig penge. 
Mødeplan: 3/5 og formøde inden aflevering af landsbyinput 23/5 samt 12/6 
Opfølgning på generalforsamling: Efter en spændende generalforsamling i Sjelle bundfældede der sig 
nogle ideer. Blandt andet kunne det være på sin plads måske at invitere til et kursus i oprettelse og betje-
ning af hjemmesider. Vi må dog nok erkende, at de forskellige foreninger der opererer med egne hjem-
mesider kører lige fra højt professionelt plan til rene amatører. Det vil derfor være en ide at starte en 
rundspørge der nærmere kunne præcisere behovet, så ingen møder op til overflødige møder. Zita forhø-
rer sig om kompetent workshop-leder, der vil kunne arbejde på flere planer. Iværksættes omkring au-
gust… 
Diverse henvendelser: Der har været usikkerhed om besætningen af præste-embeder og dermed kirke-
tjenesten rundt omkring, og det har givet en del spekulationer i nogle landsbyer. Provsten udtaler dog at 
der ikke er noget aktuelt at være bange for. Kommunen er jo et bosætningsområde. 
Liv i forsamlingshusene: Info-og startmøde. Bente laver et oplæg sammen med Bo og lægger op til 
diskussion om udvidelse, ændring af konceptet og Zita forhører sig om Anders kan være med til at give 
indspark til markedsføring. Koncert-arrangementer kræver et vist benarbejde for at lykkes, og kun de fær-
reste spillesteder, forsamlingshuse har et fuldt udbygget netværk at trække på, og kommer derfor ofte i 
den situation, at man bliver nødt til at redde arrangementet på målstregen. Det kan være en mulig forkla-
ring på det lidt vigende publikumstal. 
 Tiden løb fra os. Resten af punkterne udskudt. 
Hjemmesiden opdateres med: dette referat, indbydelse til Liv i forsamlingshuse. 

 
Referent. Jeppe 


