
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 118 Landsbysamvirket 
 
Torsdag den 21. marts 2019, kl. 17.00 – 19.00. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) 
Jepsen, Søren Blaabjerg Poulsen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Jeanine 

Marie Bonadies. Fraværende: Zita Hubback, Bente Lundsgaard, 
 
Godkendelse af referat nr. 117 samt dagsorden: OK. 
Konstituering: Valg af formand Knud Erik Elmann Jensen, næstformand Zita Hubback, sekretær Hans 
Erik (Jeppe) Jepsen og kasserer Arne Nørskov. 
Generalforsamlingen: Debatten på generalforsamlingen gjorde det klart, at man ønskede at se Lands-
bysamvirket som et endnu mere aktivt bindeled mellem landsbyerne og administrationen. 
 Konkret besluttede vi derfor at linke direkte til status på byplanlægningen fra hjemmesiden. 
 Desuden går vi straks i gang med at revidere vores liste af modtagere i de enkelte landsbyer, så vi sikrer 
os at indbydelser og nyhedsbreve hurtigt kan rundsendes på de lokale netværk som findes i de fleste 
landsbyer. 
 Her i denne generalforsamlingstid opfordrer vi alle landsbyer til at være opmærksom på at rette modta-
geren af disse breve, som jo ofte skifter ved nyvalg. 
 Oplysningskampagne om Landsbypuljen: Kampagnen ligger i store træk klar. Bente Lundsgaard afta-
ler nærmere med Knud Erik når Byrådet giver startskud.               
  Landsbykonference: Pil Brudager fremsatte under generalforsamlingen forslag om at arbejde hen mod 
en biennal landsbykonference på Ry Højskole. Generalforsamlingen fandt forslaget interessant. Lands-
bysamvirket har imidlertid ikke ifølge præmisserne for uddeling af midler penge afsat til så stort et projekt. 
Derfor nedsættes under landsbysamvirket en undergruppe for at strukturere og finde midler til udførelse i 
samarbejde med Ry Højskole. Gruppen består i første omgang af Pil Brudager, Helene Simoni, Hans Erik 
Jepsen, Søren Blåbjerg og Ole Toftdal. 
Trafikmødet: På trods af at annonceringen kom meget sent ud, blev det årlige trafikmøde, denne gang i 
Fruering Forsamlingshus en udmærket aften hvor ikke mindre end 4 medarbejdere fra Vej og Trafik fik sig 
en god og intens snak med landsbyerne, hvor Fruering dog klart deltog med langt flest fremmødte. Vi 
fortsætter med at flytte rundt i kommunen. Herskind vil gerne lægge billet ind på næste års møde. 
Liv i forsamlingshusene: Regnskabet for denne sæson ligger næsten klar. Der afholdes allerede for-
møde til næste sæson den 24. april i Mesing Forsamlingshus (Jeppe prøver at finde ekstra input) 
Mødeplan: Møderne på denne side ferien afpasses med forventningerne om hvornår Byrådet endeligt 
melder ud med reglerne for den nye pulje på 2,5 mill. kr. 
 Således bliver næste møde 4. april, næste igen 23. maj og følgende 13. juni. 
Evt: Det nye landsbysamarbejde i Veng Skoles distrikt mellem landsbyerne, Nr. Vissing, Veng, 
Søballe,Hårby, Mesing, Foerlev og Jeksen markedsfører sig for eftertiden under fællesnavnet De Syv 
Dale.  
Hvad skal hjemmesiden opdateres med: Links til byplanlægning, indbydelse til møde i Mesing om Liv i 
forsamlingshuse, Opfordring om at melde landsbyens tovholder til nyhedsbreve mm. Dette Referat. 
Referent. Jeppe 

 


