
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 127 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 13. februar 2020. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen,  
Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Ove Krogsø, Zita Hubback, Bente Lundsgaard, Jeanine Marie 
Bonadies, Søren Blaabjerg Poulsen. Fraværende: Anna Margrethe Kristensen 
 
Godkendelse af referat nr. 126 samt dagsorden: OK 
Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Knud Erik 
Elmann Jensen som formand, Zita Hubback næstformand, Arne Nørskov kasserer og Hans Erik (Jeppe) 
Jepsen sekretær.  
Mødekalender: Følgende mødedage er foreløbig planlagt: 17. marts, l6. april, 12. maj, 18. juni og efter 
ferien 20. august, 10. september, 22. oktober, 12. november, 10.december.  I 2021 er fastlagt 21. januar 
og generalforsamling 11. februar. 
Opfølgning på Generalforsamlingen: Som altid giver generalforsamlingen input til eftertanke.  
 Frustration: Blandt de fremmødte hørte man en ret stor frustration over manglende info om de allerede 
indkomne og næsten færdigbehandlede projekter for forskellige landsbyer. 
 Noget af forklaringen kan skyldes, at en del af disse forslag til ændringer i lokalplanen er stilet til kommu-
nen af enkeltpersoner, som så er de eneste der holdes direkte orienteret, mens hele landsbyen, som må-
ske har været indover, ikke nødvendigvis har fået den samme information. 
 Men. Ser man generelt på de forslag, der nu allerede ligger på bordet til første godkendelse i økonomi-
udvalget, må man konstatere, at mere end to tredjedele af forslagene til udbygning i landsbyområderne er 
taget væk af forskellige årsager. 
 Umiddelbart kan dette virke som en stærk nedprioritering af udviklingen i landsbyerne i forhold til byud-
viklingen som jo nærmest stormer afsted. 
 Landsbysamvirket tager kontakt til planlægningsafdelingen og anmoder om løbende orientering. 
 FB: Et andet punkt var udvidelsen af facebookgruppen, så man havde et forum, hvor man umiddelbart 
og hurtigt kunne få vendt problemstillinger, der kunne være værd at tage op i Landsbysammenhæng. 
Man foreslog noget så simpelt som at hver eneste af vore nuværende medlemmer på facebook opfordre-
des til at indlemme alle i deres egne grupper, der på nogen måde kunne have interesse i livet på landet. 
Det ville hurtigt forøge gruppens størrelse. (allerede nu har et enkelt forsøg tilført ganske mange flere i 
gruppen. 
 Fælles Fodslaw: Når nu kommunen tilsyneladende ikke endnu formulerer en decideret politik for udvik-
lingen i landsbyerne, kunne det være nyttigt, om man mellem landsbyerne fik formuleret nogle klare mål 
vi kunne være fælles om, og som kommunen kunne have som en ledesnor. Den kommende landsbykon-
ference på Ry Højskole kunne være et oplagt sted at formulere et sådant manifest. 
Liv i Forsamlingshusene: Formøde torsdag 26. marts i Tåning 
Vej og trafik-møde: Mandag 2. marts i Herskind 
Nyt fra Kommunen: Indbydelse til Foreningernes Aften 27. april på Capri 
Nyt fra udvalgene: Intet nyt. Siden Egil trådte tilbage og blev suppleant har vi manglet det månedlige 
overblik om alle sager til byrådet, der kunne have interesse for landsbyer og landdistrikter. Vi ser på om vi 
kan retablere.. 



Evt: Noget af diskussionen på FB har på det sidste været fuld af harme over de nye plusture. Man finder 
det bøvlet, uhensigtsmæssigt og med helt paradokse forslag som at stå i Stjær og skulle til Ry for at 
komme til Århus. En politik der jo er alt endet end klimavenlig og absolut meget tidskrævende. Hvis man 
kunne gøre noget, så man kunne udpege knudepunkter der lå umiddelbart udenfor kommunegrænsen 
ville det lette betydeligt; men det kræver jo desværre et betydeligt samarbejde med nabokommuner, 
hvilket ofte viser sig at være stort set umuligt, når vi taler om kollektiv trafik. 
 Desuden spørger man til de opreklamerede blafferpunkter. Hvor mon disse sager ligger?? 
Hjemmesiden opdateres med: Dette referat, invitation til Liv i forsamlingshuse i Tåning når den 
kommer.. 
 
Referent: Jeppe 

 


