
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 113 Landsbysamvirket 
 

torsdag den 6. september 2018, kl. 17.00 – 19. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, 
Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Søren Blaabjerg Poulsen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard. 
Arne Nørskov Fraværende: Anna Margrethe Kristensen, Orla Jegstrup, 

 
Referat nr. 112 samt dagsorden: Godkendt 
Jesper Simonsen på besøg: På spørgsmålet om hvordan man følte at det gik, og om indsatsen var 
pengene og mandskabsindsatsen værd, kunne vi næsten samstemmende bekræfte at vores fornemmel-
se var, at vi fandt mere og mere fodfæste som kontaktorgan til landsbyerne. Specielt kunne vi kun rose 
vores sekretær for engageret og god indsats, og vil nødigt undvære bistanden fra denne yderst nyttige 
sparringspartner. Selvfølgelig kan man godt fra tid til anden finde dagsordner, hvor det måske ikke lige 
var nødvendigt med sekretær..  Det tager vi højde for gang for gang.  
Ansøgninger til Landdistriktspuljen: 7 indkomne ansøgninger. En afvist og de andre, skønt et par 
stykker lidt vagt formuleret, bevilget i nogen eller hel grad, så initiativerne kan leve videre. 
Kommuneplanen:, Der lægges op til at man fremstiller alle forslagene fra landsbyerne til en ”Fernise-
ring” mandag den 1. oktober kl. 19.00. 
 Vi deltager med et kortfattet indlæg med 3 mere generelle synspunkter. 

1. Gør Skanderborgs landdistrikter til et perfekt pendlerområde. 
2. Lad boligselskaber opføre 4 lejeboliger i 10 udvalgte landbyer. 
3. Bevar kontrolleret udbygning. Kom din nabo ved. 

Gentænkning af arrangementer: Møde med grupperne bag Foreningernes Aften satte form og indhold 
til debat. Man fandt frem til at bevare den nuværende form, men gerne med et nyt input, hvor også sam-
virkerne selv kunne indstille kandidater til årets forskellige priser.  
Møde om fonde: Invitationen til landsbyerne om et lille kursus i måden at søge fonde bør snarest sendes 
rundt. Bente undersøger mulighederne. 
ERFA-arbejdet med hjemmesider: Også her bør der snarest stables et program sammen som et tilbud 
til alle de forskellige aktører på nettet i vore landsbyer. Søren Blåbjerg indkalder forslag på face-book. 
Nyt fra Kommunen: Endnu et udførligt cykelkort over nye ruter er på gaden. 
Kulturaften over hele kommunen 21. sept. 
Mikkelsdag i Ry. Kulturring Østjylland. 29. sept. 

Evt. Måske en ide at lave et arrangement med fokus på vandproblemer i kommunen. Overfladevand, 
kloakering, drikkevand mm. ?? 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat. 
 
Referent. Jeppe 

 
 

 


