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Godkendelse af referat nr. 113. OK  
Revisionen af Kommuneplanen: 
 Endnu engang viste landsbyboerne sig at være yderst engagerede i deres lokalområde. Godt 150 deltog 
i fremlæggelsen af mange visioner fra et bredt udsnit af landsbyerne i Skanderborg Kommune. 
  
Landdistriktspuljen under forandring: Byrådets beslutning om at afsætte 5 millioner over to år 2019 og 
2020 som skulle administreres gennem Landsbysamvirket efter krone til krone princippet afstedkom en 
længere diskussion. 
 Samvirket er bredt enige om, at den sædvanlige pulje på 250.000 bør bevares og fungere efter nuvæ-
rende principper.  
  
 Med hensyn til de næste millioner må det afklares, om Landsbysamvirket kan støtte private initiativer, 
forstærke brug af kommunale tiltag og anlæg i samarbejde med landsbyerne, i erkendelse af, at private 
aktiviteter(erhverv, handel mv.) ofte kan være en drivkraft i lokalsamfund. 
 Til gengæld må man forvente at Landsbysamvirket modtager hjælp fra planlæggere og administration, 
hvis vi skal vurdere større tiltag og afdække den lovmæssige baggrund for projekterne. 
Desuden er man også enige om, at projekter der kommer udefra ofte sygner hen i løbet af nogle år, mens 
de rigtigt bæredygtige initiativer er dybt forankrede i lokalbefolkningen. 
 Landsbysamvirkets prioriteringer fremgår af Bente Lundgårds opsummering til politikerne. 
Vi afventer politikernes udspil for principperne. 
Årets landsby: Nye kriterier på vej fra regionen. Vi afventer 
Liv i Forsamlingshusene: De første arrangementer i Liv i forsamlingshusene forløber glimrende. 
Bæredygtighed og cirkulær økonomi i Skanderborg kommune: Emnet overlapper i nogen grad 
kommende principper for tildeling af midler.. 
Evt. arrangement om vand: jf. forrige referat. Jeppe undersøger nogle muligheder for at lave et arran-
gement. 
Minikursus om fonde d. 14. november: Allerede en del tilmeldte og tilmeldingsportalen er åben.  
Evt. Pil Brudager fra Stjær har kontaktet Ry Højskole for at involvere højskoleelever i udvikling i 
landsbyer og landområder, som events eller indspark i debatten. Vi afventer dato og program for 
eventuelt indhold i seminar.. 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, indbydelse til Minikursus om fonde, og henvisning (gerne 
fra dette referat) til Bente Lundsgårds sammenfattende indspark til politikerne. 
Referent: Jeppe 
 

 


