
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 122 Landsbysamvirket 
 

Onsdag den 14. august 2019. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen,  
Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, 
Jeanine Marie Bonadies. Fraværende: Søren Blaabjerg Poulsen. 
 
Godkendelse af referat nr. 121 samt dagsorden: OK 
Bestyrelsesseminar: Afholdes 28. sept. Bjedstrup skole. Kl. 9.00. Forplejning/indspark med videre aftalt. 
Hosting af vores hjemmeside: Zita undersøger muligheder gennem kontakter. 
Revisionen af Kommuneplanen: Lige efter ferien står det lidt i stampe. Alle lokalplantillæg er under be-
handling og den generelle kommuneplan ligger endnu ikke klar til udkast     
De to puljer: Den toårige pulje kom meget hurtigt i gang med meget kort ansøgningsfrist og tilsvarende 
behandling. Vi tilstræber at have længere behandlingstid og mulighed for at kunne hjælpe med at målret-
te ansøgningerne næste gang. Kort sagt ikke svar så hurtigt. 
 Desuden kunne det være rart, om ansøgerne begrænsede sig til at medsende materiale der gik direkte 
på det ansøgte. Det ville lette overskueligheden. 
 Dernæst vil vi i de kommende svar betinge os, at vi i offentlig omtale bliver nævnt som bidragydere. Det 
er vigtigt for os i denne forbindelse at folk bliver opmærksomme på Landsbysamvirket. 
 Den Grønne Pulje er ikke Landsbysamvirket, men!  
Det viser sig at man politisk har besluttet, at Skønpuljen og Den Grønne Pulje slås sammen til Fælles-
skabspuljen, og at ansøgninger, der før gik til Grøn Pulje fra landdistrikterne, nu henvises til Landsby-
samvirkets to-årige pulje i 2019-20. En ordning vi i Landsbysamvirket ikke var blevet gjort bekendt med, 
men tager til efterretning ved kommende ansøgninger. 
Landsbykonferencen 2020: Pil og Helene er i øjeblikket i gang med samtaler rundt om i kommunens 
landsbyer.  
Liv i forsamlingshusene: Årets program starter 20. sept. Plakaten kan findes på vores hjemmeside. 
En Kommune Hvor Alle Er Med: Landsbysamvirket er blevet bedt om en kommentar til det foreløbige 
udkast til procedure og inkorporering af intentionerne i dette projekt. Umiddelbart kan vi kun tilslutte os 
oplægget, men gør opmærksom på, at det i praksis ofte viser sig at være vanskeligt eks.vis at hjælpe vo-
re ældre medborgere på grund af alle de regler og love der gælder for aktindsigt og data beskyttelse. 
Knud Erik forfatter endeligt svar til kommunen.  
Evt: Blaffer-punkter. Kommunen har udpeget foreløbig 8 steder til at oprette blaffer-opsamlingssteder. 
Alle tilknyttet landsbyer i første omgang. Punkterne vil blive oprettet i løbet af de næste par måneder. 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, indbydelse til Liv i forsamlingshusene, ansøgning til den 
lille pulje. 
 
Referent. Jeppe 

 
 

 


