
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 110 Landsbysamvirket 
 
Tid: torsdag den 3. maj 2018.  
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poulsen, Orla 
Jegstrup. Fraværende: Anna Margrethe Kristensen. Bente Lundsgaard. Egil Jørgensen, Zita Hubback,  
 
 
Godkendelse af referat nr. 109 samt dagsorden. OK  
Affaldsplanen:  
To medarbejdere fra Reno-syd lagde op til revision af affaldsplanen. En revision der netop er kommet i støbeske-
en og skal ligge som udkast i efteråret, og man havde ønsker om at vurdere hvordan affaldshåndteringen funge-
rede i kommunens landsbyer. 
Generelt kunne vi i samvirket ytre tilfredshed med de mange ordninger, men der viste sig også vidt forskellige be-
hov i de meget forskellige landsbyer. Større landsbyer kunne godt ønske sig flere containere til special-affald 
mens mindre fandt det lidt formålsløst.  
 De to Renosyd medarbejdere overvejer om man ikke gennem landsbysamvirkets netværk kunne sende et spør-
geskema rundt til de forskellige landsbyer og afdække behov. 
 Hvis man skulle gå mere radikalt til værks med affaldssortering kunne vi pege på, at man måske skulle gå til pro-
duktionsleddet for at mindske affaldsproblemerne. 
Liv i Forsamlingshusene:  
11 huse har meldt ind. Man spreder nu aktiviteterne over længere tid (hele året) for at opnå bedre besøgstal.  
Vej og Trafik-mødet:  
 Udmærket ide at lægge det årlige møde rundt omkring i kommunen. Koordineres med Vej og Trafik, så vi ikke li-
ge placerer os et sted, hvor der i forvejen har været holdt borgermøde om vejforhold. Vi fastlægger desuden en 
lidt mere stram dagsorden i samråd med Vej og Trafik 
Erfa-møde om hjemmesider: 
 Vi arbejder på at holde et møde ca. 1. sept og har både i Sjelle og Gl. Rye fundet yderst kompetente oplægshol-
dere der kan tilgodese meget stor spredning på pc-brugerniveauet.. 
Kommuneplanen: 
 Vores holdning er stadig, at vi bør sikre vækst i landsbyerne. I en tid hvor tendensen peger på flere og flere kvm. 
pr. beboer, giver det automatisk et fald i indbyggertallet i landsbyerne, hvis ikke der bygges til. Faldet kan betyde 
nedlæggelse af faciliteter og ressourcer. Vi afventer med spænding de nye input fra landsbyerne og håber på at 
kunne medvirke til en gennemtænkt og rummelig kommuneplan. 
Evt. 
 Knud Erik været til møde med Kulturudvalget, hvor han mødte megen positivitet fra alle partier. Der er stor 
bevågenhed om landsbyerne. Man så desuden gerne at man kunne forstærke eller forøge Spil Dansk dagen til 
Spil Nordisk og sprede arrangemnterne bredt over hele kommunen. 
Hjemmesiden opdateres med: 
 Dette referat. Referent Jeppe 
 

 


