
 
 
 
 
referat 

Møde nr. 125 Landsbysamvirket 
 
Tid: torsdag den 14. november 2019. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen,  
Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, Jeanine Ma-
rie Bonadies, Søren Blaabjerg Poulsen. 

  
 
Godkendelse af referat nr. 124 samt dagsorden: OK 
2-årig Landsbypulje: 7 indkomne forslag. De 6 kunne honoreres. 
 Gl Rye Torv. Meget stort anlagt projekt på meget lille areal. Projektet bør nok omvurderes, men toiletter 
og muligheder for pitstop for mange cyklister i sommertiden modtager støtte. 200.000.kr. 
 Stjær. Fælleshave. Stort anlagt projekt i flere faser. Velafbalanceret i forhold til indsats og med store 
perspektiver for landsbyfællesskabet. Bevilget 320.000. kr. 
 Hylke. Udbygning og optimering af byrum. Bevilget 300.000. kr. 
 Sjelle. Anlæggelse af stisystemer i det åbne land til sammenknytning med nabobyer. Bevilget 89.100. kr. 
 Gl. Rye. Revurdering af pris på ladestander til elbil på ”torvet”- Ekstra 18.000 kr.  
 Blegind. Endnu en ansøgning om renovering af tag mv. på forsamlingshus. Puljen er ikke beregnet på at 
istandsætte forsamlingshuse, selv om vi blankt erkender behovet. Man henvises til lånepuljen. 
 Den indbyggede ansøgning om tilskud til overgang til fjernvarme førte til en del diskussion. Måske ville et 
varmepumpesystem på sigt være både mere rentabelt og efter de sidste års diskussion om anvendelsen 
af biomasse være langt mere klimavenligt? 
 Fruering. Spændende projekt med retablering af gadekær og torveområde overfor forsamlingshus. Med 
de grønne elementer og tiltag i projektet bevilges hele ansøgningen. 250.000. kr. 
 
 Liv i Forsamlingshusene: Voerladegård havde meget godt besøg og en dejlig aften… Men der truer 
mørke skyer i baggrunden. Vores landsbypulje og kulturpuljen beskæres med 10% næste år, hvilket kan 
betyde vanskelige genforhandlinger om størrelsen af indsatsen med dette projekt der jo er et fifty-fifty ar-
rangement mellem de to puljer. 
 Årets landsby: Indkomne forslag behandles ved mail-konference medmindre der bliver et væld af an-
søgninger. Så mødes vi! 
 Tilbud om at overtage Video Camera (fra lukket forening): Vi overtager og opretter en mulighed for at 
låne ud til landsbyer, der ønsker at fastholde eller promovere deres arrangementer. Derom senere. 
 Evt: Landsbykonference 2020. Jeppe trækker sig fra udvalget. Jeanine træder ind og er stadig fulgt af 
Søren. 
Hvad skal hjemmesiden opdateres med: Dette referat. 
 
Referent. Jeppe 

 
 

 

 


