
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 126 Landsbysamvirket 
 

Tid: torsdag den 9. januar 2020: Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jep-
sen,  Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen, Zita Hubback, Bente Lunds-
gaard, Jeanine Marie Bonadies, Søren Blaabjerg Poulsen. 
 
 
 
Godkendelse af referat nr. 125 samt dagsorden: OK 
Årets landsby: Vi afventer de endelige datoer for prisoverrækkelsen i Voerladegård. 
Skolestruktur: Kommunens spareplan om evt. at flytte overbygningen på skolerne i Stjær og Herskind til 
andre skoler afstedkom heftig debat. Det blev fremført at det ville betyde meget for både foreningsliv og 
den videre udvikling i landsbyerne, hvis man på den måde flyttede ungdommen væk fra lokalområderne. 
Diskussionen sammenfattes i en samlet udtalelse fra Knud Erik. 
Liv i Forsamlingshusene: Sparekravet på den årlige landsbypulje på 10 % medfører at vi måske bliver 
nødt til at revidere eller gentænke projektet. Vi kan se at det i visse landsbyer har været en reel løftestang 
for at få gang i nye arrangementer i forsamlingshuset, medens det andre steder har mindre grobund. 
Vi drøfter sagen videre på det næste møde med Landsbyerne om projektet og kommer eventuelt med nyt 
forslag om afviklingen af forløbet. Vi finder et passende forsamlingshus til mødet. (Tånning blev foreslå-
et?) (PS. Min stavekontrol accepterer ikke to n-er i bynavnet, men landsbyen har faktisk fået nyt mere 
mundret navn.) 
Generalforsamling: Berammet til Stjær den 6/2 kl. 19.30. Der vil ydermere være indslag om energi og 
miljøprojektet i Stjær der har modtaget stor støtte og om den videre udvikling af Landsbykonference. 
Vej og trafik: Årets trafikmøde med medvirken af Vej og Trafik er aftalt til Herskind forsamlingshus den 
2/3. 
Plustur: Er nu sat i gang. Vi linker til den på vores hjemmeside. 
Landsbykonference: Initiativet ligger stadig i det arbejdende udvalg, der er blevet gjort opmærksom på 
mulighederne for selvstændigt at søge midler på Landsbysamvirkets vegne, hvilket ikke er muligt ifølge 
vedtægter. 
Nyt fra Kommunen: De mange store tilskud fra den 2-årige pulje har givet masser af ekstra arbejde, for 
at afklare mulighederne og det lovformelige i projekterne. Det kræver mange yderst tværfaglige drøftelser 
på kommunalt plan, og har givet vores sekretær Bente Lundsgård et stort arbejdsområde. 
Hjemmesiden opdateres med: Invitation til generalforsamling, link til Plustur og dette referat. Senere 
invitation til Trafikmøde. 
 
Referent: Jeppe 

 
 

 
 

 


