
 
 
 
Referat 

Møde nr. 112 Landsbysamvirket 
torsdag den 21. juni 2018. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Søren Blaa-
bjerg Poulsen, Orla Jegstrup, Zita Hubback, Bente Lundsgaard. Fraværende: Anna Margrethe Kristen-
sen, Arne Nørskov, 
 
Godkendelse af referat nr. 111 samt dagsorden. OK! 
Kommuneplanen, referat af mødet med kommunen ikke muligt, da mødet er udsat en uge.. 
Kommuneplanen 
 Efter at have gennemset de næsten 300 sider med indkomne forslag til revidering af kommuneplanen for 
landdistrikterne kan vi i store træk udpege generelle tendenser for borgernes interesser. 
 Trafik, deriblandt cykelstier, interne forbindelser mellem landsbyer, stisystemer, genåbning af gamle 
markveje og meget andet er et springende punkt. 
 Efter en længere diskussion lægger Landsbysamvirket op til, at man anbefaler Kommunen i Skanderborg 
at iværksætte en række forsøgsordninger afpasset efter de enkelte landsbyers behov. Forsøgsordninger 
der går ud på at skabe nye forbindelser og oprette knudepunkter der kan opsamle brugere til den over-
ordnede offentlige transport. Heriblandt forsøgsordninger med delebiler, dele-elcykler og lignende, som vil 
gøre det muligt for de mange pendlere (især til Århus, men også andre større byer i området) at stille bi-
len og benytte offentlig transport. Som Zita Hubback nævnte, må det jo nærmest være at gøre Århus en 
tjeneste, og man burde der kunne finde en yderst lydhør samarbejdspartner. 
 Kort sagt: Gør Skanderborg kommune til en mønsterkommune der tilbyder de mest attraktive 
pendler-faciliteter. 
 For øvrigt ligger disse tanker fuldstændig på linje med Midttrafiks strategiplan, hvilket jo står i skærende 
kontrast til planer om at nedlægge busruter, der hver eneste morgen er stopfyldte på vej til Århus? 
 Bebyggelse og udstykninger, er på tale rigtigt mange steder. Udbygningerne begrundes ofte med mu-
ligheden for at bevare forretninger, skoler og institutioner. Flere af forslagene indeholder ekstraordinært 
store udstykningsplaner, som harmonerer dårligt med mange andres ønsker om at bevare landsbymiljøet 
gennem en kontrolleret og forholdsvis langsom udvikling.(Jvf. nuværende kommuneplan) Dog kan man 
som eks. undtage en landsby som Fruering, der ligger så tæt på Skanderborg, at man der næsten kan ta-
le om at udvikle stedet til en bydel. 
 Natur og det åbne land, er en faktor som mange af forslagene fokuserer på. Der er tydeligvis en erken-
delse af, at det at leve på landet også er et valg om at komme tættere på naturen. Derfor ser man mange 
ønsker om at åbne stier ud i landskabet, sågar åbne gamle rørlagte bække og i det hele taget tage hånd 
om den nærliggende natur.  
 Erhverv, i landsbyerne kommer kun sporadisk frem i forslagene, mens vi her i Samvirket mener det kun-
ne være yderst hensigtsmæssigt at kunne tilbyde faciliteter til erhverv, så dynamikken og livet ville blive i 
landsbyen. 
  
Fastlæggelse af fremtidige mødedatoer. Vi reserverer den 5. august til evt. hastemøde. Ellers ligger 
kommende mødedage 6. sept. 11. okt. og 15. nov. 
ERFA-arbejdet med hjemmesider: Husk hjemmearbejdet med at finde webmasters i sognene. 
Hjemmesiden opdateres med dette referat... 
 
Referent: Jeppe 


