
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 120 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 23. maj 2019. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, 
Søren Blaabjerg Poulsen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Zita Hub-
back, Bente Lundsgaard. Fraværende: Jeanine Marie Bonadies 
 
 
Godkendelse af referat nr. 119 samt dagsorden: OK 
Landsbykonferencen 2020: Møde med Ry Højskoles forstander Ole Toftdal og initiativgruppen til 
Landsbykonferencen meget positiv. Højskolen meget åben for samarbejde. Programmet stadig meget 
løst. Pil Brudager og Helene Simoni optager kontakt til de enkelte landsbyer der allerede aktivt har stillet 
forslag til kommuneplan og holder yderligere møder for at finde fælles emner til indhold. 
Der rapporteres tilbage til Landsbysamvirket samt påbegyndes overslag til budget og søges midler. 
Revisionen af Kommuneplanen: Planlæggerne er allerede i gang med opklarende møder med lands-
byerne. Generelt lyder det til at man fra deres hold efterspørger mindre parceller til udstykning, mens flere 
landsbyer godt kunne ønske sig en del storparceller. 
Når de opklarende møder er afsluttet fremsendes lovforslag til kommuneplan-tillæg der kommer i økono-
mi-udvalget 19. juni, hvorefter der indledes høringsfase og endelig beslutning i Byrådet.           
Bestyrelsesseminar: Der arbejdes videre på et internt seminar med udefra kommende tovholder. Ideer 
til indhold sendes til Jeppe. Forskellige muligheder for afholdelse undersøges. Afvikling ca. uge 37. 
Mødeplan for resten af året: 
 14. august dialogmøde med Borger og Service. 
 12. september (landsbypuljen) 
 10. oktober 
 14. november (den toårige pulje) 
  9. januar 
  6. februar. (generalforsamling) 
Liv i forsamlingshusene: 10 forsamlingshuse har lagt billet ind på at deltage i år. Også denne gang for-
deles arrangementerne over både efterår og forår. Flere arrangementer allerede på plads. 
Nyt fra kommunen: Bente har haft en hel del henvendelser om kriterierne for uddeling af midler fra den 
toårige pulje. En del af spørgsmålene går på hvor bredt samarbejdet skal være for at man kommer i be-
tragtning. Set fra Samvirkets synspunkt er det jo ikke meningen at nødvendigvis hele landsby-
en/landsbyerne skal være enige om alle projekter, men at man tilstræber at få mange deltagere ind over 
de enkelte projekter. Endnu ingen indkomne ansøgninger. Deadline 1. juni. 
Evt: Landsbysamarbejdet omkring Veng skoles distrikt har nu oprettet hjemmeside www.de7dale.dk  
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat. 
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