
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 117 Landsbysamvirket 
 

Tid: onsdag den 20. januar 2019, kl. 17.00 – 19.00 
 Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Søren Blaabjerg Poulsen, , 
Bente Lundsgaard, Arne Nørskov, Orla Jegstrup. Anna Margrethe Kristensen. Fraværende: Zita 
Hubback. 

  
 
Godkendelse af referat nr. 116 samt dagsorden: OK 
Landdistriktspuljen under forandring, forslag til regler: Landsbysamvirkets oplæg til regler har nu 
været til behandling i det to politiske udvalg Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, og 
Miljø- og Planudvalget, hvor man er nået frem til en bred formulering af mulighederne for at støtte med 
den nye pulje på 2,5 mill. kr. Især lægger man stærkt vægt på at der er samarbejde mellem mange par-
ter. 
 I Landsbysamvirket har vi kun få indsigelser til teksten. 
 Vi så gerne at der ikke blot stod omtalt landsbyer men også landdistrikter som mål for placering af mid-
lerne. 
 Desuden ville vi gerne have indført mindst en yderligere deadline for ansøgninger, fordi det er vores op-
fattelse, at folk først lige skal til at sunde sig lidt på muligheden for at få gennemført projekter af denne 
størrelsesorden. Regelsættet foreslår et mindstebeløb på 150.000 kr. pr projekt, hvoraf det halve så skal 
kunne præsteres af de samarbejdende parter i form af arbejdsindsats (100 kr. i timen plus egenfinansie-
ring eller andre fondsmidler) 
 Det endelige regelsæt vedtages i byrådet 27. marts. Derefter vil vi tilstræbe en omfattende oplysnings-
kampagne til landsbyerne.  
Trafikken i din Landsby: Afvikles i år i Fruering Forsamlingshus 7. marts i samarbejde med Vej og trafik. 
Allerede der vil man kunne drøfte muligheder i den nye pulje med Landsbysamvirkets repræsentanter. 
Indbydelser er sendt ud. 
Generalforsamling: Foregår i Tebstrup Forsamlingshus 26. februar. Indkomne forslag fra Pil Brudager 
om landsbykonference på Ry Højskole i 2020 
Evt: Landsbyerne omkring Veng Fælleskole er ved at etablere sig i en landsbyklynge med initiativer til 
større samarbejde og arbejder nu med at profilere sig under et fælles navn. 
Hvad skal hjemmesiden opdateres med: Dette Referat, Indbydelse til Trafikmøde. 

 

Referent: Jeppe 


