
 
 
Referat 

Møde nr. 124 Landsbysamvirket 
 
Torsdag den 10. oktober 2019. . Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Jeanine Marie Bonadies,  
Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen,  Bente Lundsgaard, Søren Blaabjerg Poulsen. 
Fraværende:.Hans Erik (Jeppe)Jepsen, Zita Hobback 
 
Godkendelse af referat nr. 123 samt dagsorden: OK 
Gl. Rye har fremsendt en ansøgning, som er tillæg til den tidligere ansøgning vedr. elladestander. 
Gl. Rye bedes genfremsende ansøgningen med bilag til landsbypuljen, således der søges sammenlagt. 
Ansøgningen behandles i november. 
Evaluering af bestyrelsens seminar. En god, men lang dag.Forskellige opfattelser af dagens indhold, ikke 
alles forventninger blev indfriet. Mange bolde blev kastet i luften, således opgaver til landsbysamvirket at 
arbejde videre med. 

- infrastruktur 
- boligformer til lokalplanen 
- energi 
- biodiversitet 
- natur – stier m.m. 

Landsbysamvirkets hovedformål: varetage landsbyernes interesser. 
På mødet i november, skal landsbysamvirket drøfte boligformer, som oplæg til kommuneplanen. 
Kom gerne med et oplæg til november mødet. 
Liv i forsamlingshusene er kommen godt fra start. Gjesing forsamlingshus, havde fuldt hus til en forry-
gende aften. Fiirgård en god aften med ok antal deltagere, Skjørring en god aften, men desværre kun 30 
deltagere. 
Bente vil forsøge at bruge de digetale plakatsøjler til annoncering, dog koster det penge. 
Årets landsby 2020, hvem mon byder ind? – Bente Lundsgaard indrykker annonce enten i slut oktober 
eller start november. 
Nyt fra kommunen v/ Bente Lundsgaard, som fortæller der arbejdes med kulturaftaler. 
Bente spørger ind til landsbykonferencen 2020, hvor langt er Helene Simoni og Pil Brudager nået? 
Søren Blaabjerg Poulsen, kontakter dem, hvad er status 

Vi skal have ny kommunaldirektør ¼,2020 
Orla Jegstrup fortalte om det grønne råds arbejdsområder. 
der er fokus på følgende. 

- natur skal benyttes – og beskyttes 
- friluftsliv for alle – til alle 
- søer og vandløb skal beskyttes 

Evt. Til hjemmesiden. Stjær opfordres til en lille historie om hvordan det går med deres elladestandere, 
samt lidt billeder fra denne  
Hjemmesiden opdateres med dette referat samt annonce årets landsby. 
 
 
referent 
 
Anna Marg. Kristensen 
 


