Landsbysamvirket
Møde nr. 131 referat.
Torsdag d. 18 juni kl 17-19
Til sted: Arne, Orla, Zita, Ove, Anna Magrethe, Bente Lundsgård. Afbud fra Knud Erik, Jeppe
1. Godkendelse af referat nr. 130 samt dagsorden
Opfølgning på Landsbykonferencen. Program lagt ud på hjemmesiden og programmet er nu fastlagt
og opdateret på LBK´s hjemmeside. Drøftelse af indhold og pris.
2. Valg af sekretær
Jeanine
3. Ansøgning til toårig landsbypulje
Voerladegård søger midler fra Toårig Landsbypulje.
Dialog/diskussion om hvordan vi møder endnu en ansøgning vedr. opgradering og renovering af et
forsamlingshus.
Vi kan ikke støtte med det fulde beløb på baggrund af principper/ retningslinjer for støtte. Puljen
kan støtte det fremsynede i projektet inkl. nybyggeri i tilknytning til ude areal.
4. Skolestruktur-debatten
10 juni sidste dato for input til Børn- og Unge udvalget. “Sko happening” var effektiv, og gav
anledning til gode individuelle samtaler med byrådsmedlemmer, samt viste en kollektiv styrke hos
landsbyerne. Udlignings reformen påvirker også rammen for udvalget. Anlægs loftet er dog blevet
løftet jf. Corona tiltag, men hele kommunens økonomi er stærk påvirket af udlignings reform som
sætter rammer for bl.a. driften. Følg fremdriften her evt. https://www.skanderborg.dk/borger/familieboern-og-unge/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger

Det har været rigtigt gang i Landsbyerne pga. skolestruktur ændringer, da det kan resultere i lukning
af nogle landsbyskoler. Der er lavet rapporter, online borger møder, læser breve, indsamlinger, og
“politisk happening” foran rådhuset d. 10 juni, koordineret af folk fra landsbyerne. Engagement og
indsats har vist en landbefolkning som er ressourcestærk, kreativ og har markante meninger om
levedygtighed i deres landsbyer og i landdistrikterne i Skanderborg kommune.
5. Forslag om landdistriktspolitik for Skanderborg kommune
Der er kommet forslag om en Landsdistrikt strategi/politik i Skanderborg Kommune af både en
borger og en politikere fra V, DF og C (oppositionen) til økonomi udvalget. Sagen skal på
byrådsmøde d. 24.6. Politisk forslag har været både i avisen og kan ses på kommunes hjemmeside.
Byrådet venter til September jf. beslutning på mødet.

6. Kommuneplanen
Byråd drøftede input til tema/emne for kommunens arbejde
Balanceret vækst
Kvalitet I byggeri planlægning
Landdistrikterne
August begynder processen og hermed den første offentligheds fase vedr. kommuneplanen.
7. Liv i Forsamlingshusene
Kommer til køre som det plejer dog der er ændring vedr corona med betingelser i kontrakter mv.
Hensyn er blevet taget ved at hyre ikke alt for dyre navne. Der blev drøftet mulighed for on-line
shows.
En længere dialog om en fornyelse af “Liv i Forsamlingshusene”, af historien, tidlige processer mv.
Der blev foreslået at ændre forårsmødet til bredt udviklingsorienteret forsamlingshusmøde.

Bud på eksempler fra landsbyer og forsamlingshuses tiltag og ideer til at støtte forsamlingshusene
for fremtiden.
8. Evt.
Ove vil rigtigt gerne fortsatte denne snak i form af “brainstorm” om støtte til forsamlingshuse, ideer
mm mht på Landsbysamvirkets 20 min. oplæg på LBK i september, som han står for.
9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med?
Referat mv.
Referat Jeanine.

