
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 111 Landsbysamvirket 
 
Tid: onsdag den 30. maj 2018.  
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Søren Blaabjerg Poulsen, Orla Jegstrup, Zita Hubback, Bente 
Lundsgaard. 
Fraværende: Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Arne Nørskov, Anna Margrethe Kristensen, Egil Jørgensen. 
 
Godkendelse af referat nr. 110 samt dagsorden. OK  
Kommuneplanen og processen fremad: Knud Erik og Bente har været til møde med Bente Hornbæk 
og Mikkel Lindskov Petersen. Der holdes møde igen d. 21. juni kl 17, hvor Zita og Søren også deltager. 
Der bliver på dette møde en drøftelse om de grovsorterede inputs fra landsbyerne, hvor vi også drøfter 
den videre proces. Kl. 18.00 samme dag holder vi et møde i Landsbysamvirket. Det aftalte møde 12. juni 
afholdes ikke. 
Det er efter mødet aftalt, at der omkring ultimo uge 23 udsendes materiale til Samvirket.  
Kommuneplan, vores holdninger og eventuelle kommentarer: Der blev rettet nogle få detaljer i Knud 
Eriks oplæg. Vores kommentarer sendes til kommunen samt til den lokale presse og lægges på vores 
Facebook-gruppe. 
Liv i Forsamlingshusene: 11 huse har meldt positivt ind og heraf er 10 aftalt. Man spreder nu aktivite-
terne over længere tid. Det overvejes, hvordan den forlængede periode giver sig udslag i vore plakater og 
øvrige markedsføring.  
Hjemmesiden: Siden har været nede grundet manglende betaling. Fakturaen var nemlig ikke nået frem. 
Problemet er afklaret og løst. 
Nyt fra kommunen:  
Culture by Bike arrangerer rundtur omkring Ry. Det foregår med cykel og kano. Der arbejdes endvidere 
på at udstationere en cykelvenlig kasse forskellige steder på cykelruten. 
Nyt fra udvalgene: Orla har været til møde i Det Grøne Råd. Følgende punkter var bl.a. på dagsorde-
nen. Gudenåsamarbejdet, MTB projekter, Natur og landbrug, Fuldbro Mølle. 
Evt.: Angående ERFA-møde om hjemmesider har vi brug for at få et overblik over relevante webmasters. 
Knud Erik laver geografisk opdeling til bestyrelsen, så hvert medlem får sit distrikt at finde navnene i. 
Hjemmesiden opdateres med: 
Dette referat. 
 
Referent Knud Erik 

 
 

 


