
 
 
Referat 

Møde nr. 123 Landsbysamvirket 
 
Onsdag den 11. september 2019. . Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen,  Ar-
ne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, Søren Blaa-
bjerg Poulsen. Fraværende: Jeanine Marie Bonadies. 
 
Godkendelse af referat nr. 122 samt dagsorden: OK 
Landdistriktspuljen: Ansøgningerne oversteg denne gang betydeligt de resterende midler.  
Dog kunne en enkelt ansøgning fra turistområdet afvises, da den i væsentlig grad afveg fra puljens for-
mål. Indeholdt dog spændende elementer der absolut kunne have interesse for landdistrikterne. 
Derefter bevilgedes 85.000 kr. til 5 forskellige ansøgninger. 
Ansøgningerne har på grund af den toårige puljes indførelse ændret en del karakter, så Landsbysamvir-
ket har i denne forbindelse bevilget midler til opstart og i nogen grad projektering af nye landsbyfælles-
skaber og samarbejde, som er opstået på grund af de indspark den nye pulje har givet. 
Når den toårige pulje er afviklet forventer vi at gå tilbage til hidtidig praksis, hvor vi prioriterer konkrete 
projekter og håndgribelige forslag. Medmindre politikerne udpeger andre kriterier! 
Dialogmødet: Knud Erik og Søren deltog i møde med politikere og administrationen. Landsbysamvirket 
kunne gøre opmærksom på, at der opstod lidt uvished og huller mellem formålet for to puljer. Det for-
stærkes blandt andet af at Skønpuljen er blevet til Fællesskabspuljen, og at Landdistrikterne dermed ude-
lukkende er henvist til den toårige pulje, selv om f.eks. stisystemer og adgang til det åbne land sagtens 
og med held kan udføres i samarbejde med byområder.  
 Meget kunne måske opnås ved at tilrette formuleringen på de to tilhørende hjemmesider. En opgave 
Bente kigger lidt nærmere på. 
 Landsbysamvirkets erfaring med ansøgninger afdækker et stort behov fra forsamlingshuse for renove-
ringer, ombygninger og energi-optimering. Derfor bragte man på bane, at det kunne være en ide at øge 
den tilgængelige lånepulje til et betydeligt større beløb årligt. Som puljen er nu, kan selv noget så simpelt 
som renovering af et tag ikke lade sig gøre. ( Allerede to dage efter mødet havde Bente undersøgt hvor 
brugt puljen egentlig er. Det viser sig, at på grund af dette, er det kun små beløb der lånes ud og at puljen 
ikke har særlig søgning. Det rækker jo alligevel ikke rigtig til noget!) 
 På forespørgsel om Landsbysamvirket havde andre fokus-punkter pegede Knud Erik på, at landdistrik-
terne er fyldt med gamle oliefyr, som bør eller skal udfases i løbet af en kort årrække. Det kan give en del 
landboere økonomiske problemer. 
 Generelt indeholdt mødet stor opbakning til Landsbysamvirkets arbejde.  
Liv i forsamlingshusene: Er så småt ved at løbe af stablen. Starter med Blues-koncert i Fiirgårde.. 
Hosting af vores hjemmeside: Flyttes ca. 1/3 2020. Zita undersøger muligheder. 
Evt: Flere steder i landet er kirkegårdene ved at stå tomme. Visse steder har man valgt at beplante 
arealer med blomstrende stauder og bærbuske for at øge biodiversiteten. Lignende tiltag kunne også 
være interessant at skubbe til. Vi har kun set få tilløb i vores område, men det ville være oplagt at 
medtænke denne synsvinkel i kommende projekter i landsbyerne. (Altså ikke bare på kirkegårde) 
Landsbykonferencen 2020: Helene Simoni og Pil Brudager er gået i gang med de første møder rundt 
omkring i landsbyerne for at indkredse emner og forslag. Efteråret byder på mange flere, og de regner 
med at have program og ansøgningsrunde klar sidst på året. 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat og indbydelse til ansøgning til toårig pulje. 

 Referent: Jeppe 


