
 

Referat 

Møde nr. 129 Landsbysamvirket 
Torsdag d. 16. april, 2020 – Mødet blev holdt på skype 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Ove Krogsø, Zita Hubback, Bente Lundsgaard 
Jensen, Jeanine Marie Bonadies, Anna Marg. Kristensen. 
Fraværende: Hans Erik ( Jeppe) Jepsen, Søren Blaabjerg Poulsen 

Godkendelse af referat nr 127 samt 127a / 128, samt dagsorden 129 

Referaterne godkendt, dog efterlyses møder med planafdelingen, som tidligere. Bente Lundsgaard Jensen vil ” gøde 

Jorden”, spørge Mikkel, om vi på sigt kan genskabe denne dialog med planafdelingen. 

 

Toårig Landsbypulje. Kun en ansøgning fra Ejer Bjerge, som i situationen mangler belysning, derfor trukket tilbage. 

 

Landdistriktspuljen har behandlet følgende ansøgninger. 

Tåning forsamlingshus, har søgt om kr 15.000,- til konsulentbistand mht renovering og videre plan mht fundraising. 

Der er bevilliget kr. 10.000 fra Landdistriktspuljen. 

Landsbykonferencen d. 19. sept. Her er der søgt kr. 30.000 til bl.a honorarer til foredragsholdere. 

landsbysamvirket har bevilliget kr. 30.000,- til honorarer, dog forudsat det finansielle er på plads. 

Ejer Baunehøjs Venner har søgt om kr. 10.000 til udgivelse af en bog i forbindelse med 100 året for genforeningen  

Landsbysamvirket har bevilliget kr. 10.000,- fra Landdistriktspuljen. 

Hvad skal Landsbysamvirket, som forening bidrage med til landsbykonferensen? 

Landsbysamvirket enedes om kr. 10.000,- til musikalsk underholdning, dog skal deltagerne informeres om, pengene 

kommer fra landsbysamvirket / synlighed. 

 

Liv i forsamlingshusene. Mødet d. 26. marts, blev aflyst pga corona, derfor har Bente Lundsgaard Jensen og Bo, 

sendt mail ud til de 11 forsamlingshuse, som har vist interesse. Bo er allerede i gang med forhandlingerne med 

kunstnerne og forsamlingshusene – men første arrangement bliver tidligst 1. oktober, 2020 

Det koster årligt kr 100.000 at lave ”liv i forsamlingshusene” heraf kommer kr 50.000 fra Kulturpuljeudvalget og kr 

50.000 fra Landsbysamvirket, plus entréindtægter til udgifter som annoncering, kontrakter, koordinering, koda mv. 

Hvorfor er der nogle huse, der ikke byder ind til et musikarrangement? Evt. kontakte de huse, er ikke er med. 

Hvordan udvikler – opdaterer vi forsamlingshusene? 

Skal vi invitere forsamlingshusene til et ide´seminar? 

 

Skolestruktur, Der er d.d. afholdt et temamøde, hvor der er vurderet på de forslag landsbyerne har fremsendt. 

Knud Erik Elmann Jensen overvejer, hvornår landsbysamvirket skal på banen igen? 

 

Eventuelt. mødeform d.d. – hvordan oplevede deltagerne det? – bedst at kunne se hinanden. 

Måske bruges zoom næste gang. Knud Erik, Arne og Bente arbejder videre med dette 

Hjemmeside opdateres med dette referat samt artikel fra Midtjyllandsavis fra 8. marts, hvor Knud Erik Elmann 

Jensen er interviewet. 

 

Referent 

Anna Marg. Kristensen 


