
 
 
 
Referat Møde nr. 130 Landsbysamvirket.  
Tirsdag den 12. maj 2020. Mødet afholdt online via Zoom. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Anna Margrethe Kristensen, Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Ove Krogsø, Zi-
ta Hubback, Bente Lundsgaard, Jeanine Marie Bonadies. Fraværende: Hans Erik (Jeppe) Jepsen, Søren Blaa-
bjerg Poulsen 
 
1. Referat nr. 129 samt dagsorden godkendt. 
Lyd og billede voldte problemer for flere, det lykkedes dog alle deltagere at kunne overvære mødet. Jeppe har 
desværre meddelt, ikke at kunne deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet af helbredsmæssige grunde. Jeppe vil nu 
fungere som 2. suppleant og modtager gerne information og referater fremover.  
2. Nyt fra kommunen i Corona-tiden 
Ekstra arbejdstid, hjemme, med at løse udfordringer nu og her, især for ledelsen. Der er som udgangspunkt ikke 
adgang til Fælleden. Politikerne er begyndt at afholde de nødvendigste møder og ganske få medarbejdere må 
komme ind. Dialogmøde med Kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget er planlagt 3. juni. Det vil ikke kunne 
gennemføres efter gældende retningslinjer. Ny dato kommer. Udvalget prioriterer personligt møde med samvirker 
m.fl. Bente sender info. 
Tina Quist, sundhedskonsulent har kontaktet os, med henblik på at spørge om landsbyerne vil være med til at la-
ve et tiltag og tage imod tilbud om rygestopkursus. Hun foreslår en slags kampagne a la ”Landsbyerne kvitter 
smøgerne”, Et forløb hvor borgerforening evt. andre fællesskaber skaber rammer for et motiverende og fordomsfri 
forløb over ca. 6 mødegange. Gratis at deltage og det skal være sjovt. Landsbysamvirket vil gerne formidle bud-
skabet via de kanaler der rådes over. Bente sender tekst og materialer. Der arbejdes på udvikling af digitale bor-
germøder, som supplement til borgermøder. 

3. Skolestruktur 
Knud Erik følger sagsbehandlingen vedr. skolestruktur processen, som nu er sat i gang igen efter Corona krisebe-
tinget pause. Knud Erik vil arbejde på en meddelelse ud fra samme principper som den første, sendt fra Landsby-
samvirket. Sender til bestyrelsen for kommentarer. Ligeledes sendes mail med links som refererer til referater fra 
udvalgsmøder hos Undervisnings- og Børneudvalget 6. og 15.maj.  
Orientering fra Region Midtjylland Også her sendes link vedr. opdatering af den regionale kulturpolitik, hvor der 
afsættes 2 mio. kr. til kulturens særlige udfordringer under coronakrisen. Nyt område at søge til og Knud Erik 
overvejer et projekt for forsamlingshuses udvikling af intern video streaming mellem husene af koncerter, foredrag 
andet, i en funktion som tillader kommentarer, online klapsalver mv. Ansøgningsfrist 10. juni. Landsbysamvirket 
melder: God idé. 
4. Pause 
5. Landsbykonferencen 
Mandag udsendte projektgruppen et udkast til programindhold. Ove refererede til arbejdet, da han sidder i udvalg. 
Der er foreslået oplæg/ debatforum fra Landsbysamvirket med fokus på forsamlingshusene. Det er stadig udkast 
og ikke alle aftaler er i hus. Landsbysamvirket vil meget gerne følge konferencen tæt. 
6. Liv i Forsamlingshusene.  
Planlægningen er i fuld gang. 11 arrangementer er på plads mht. navne og datoer den 12. på vej. Der blev spurgt 
til kontrakter og forbehold. Det er aftalt med Bo, at der skal være de nødvendige forbehold mod aflysning og eller 
udsættelse jf. corona situation. Arrangementerne er planlagt efter forsigtighedsprincip – ikke de helt dyre arran-
gementer. 

7. Kommuneplanen. 
Processen for Kommuneplan 2021 er på vej og Bente deltager på fredag i et orienteringsmøde om kommende 
proces. Orienterer herefter Landsbysamvirket. 
8. Evt. Næste møde 18. juni. 
9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Referatet.  
      Referent: Bente 


