
 

 

Referat 

Møde nr. 132 landsbysamvirket 

Torsdag d. 20. august 2020. 

Deltagere: Arne Nørskov, Ove Krogsø, Zita Hubback, Jeanine Marie Bonadies, Orla Jegstrup, Anna Marg. 

Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen. 

Fraværende: Søren Blaabjerg, Hans Erik(Jeppe) Jepsen, Knud Erik Elmann Jensen 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat nr 131 samt dagsorden. Begge godkendt 

 

Pkt. 2. Poster og struktur i samvirket efter ændring i bestyrelsen. 

            Formand:         Knud Erik  Elmann Jensen 

            N.formand:      Zitta Hubback 

            kasserer:          Arne Nørskov 

            ovenstående er uændret 

            sekretær:         Anna Marg. Kristensen 

            Hjemmeside:   Orla Jegstrup 

            udvalg: 

            Veje/trafik:      Ove Krogsø – Hans Erik Jepsen 

            Grønne råd:     Orla Jegstrup 

            kultur/sundhed: Anna Marg. Kristensen 

            Knud Erik Elmann Jensen fortsætter som vanligt på de poster/pladser han i forvejen har 

            Søren Blåbjerg ønsker IKKE fortsætte som suppleant 

            Jeanine Marie Bonadies er fortsat 1. suppleant 

            ovenstående er gældende indtil generalforsamling d. 11.februar, 2021 

 

Pkt. 3. Dialogmødet om bl.a fremtiden for de 2 landsbyfonde. 

            Arne referede til et møde, hvor det blev drøftet, hvorledes den 2 årige landbypulje ubrugte  

            midler skal indgå i landsbysamvirket arbejde. 

            Der er en ansøgningsfrist mere  til den 2 årige pulje 1. okt., med restsum på kr 2.5 mill. 

            Landsbysamvirket henstiller til, ubrugte midler, bliver i puljen indtil den går i 0 

            Landdistriktspuljen har et råderum årligt på kr 250.000. næste ansøgningsfrist 1/9,20 

 

Pkt. 4. Skolestruktur. Landsbysamvirkets rolle er, ikke at understøtte centralisering af skolerne, men være 

med til udvikling af landsbyerne. Knud Erik Elmann Jensen, har endnu engang lavet et flot læserbrev. 

             

 

Pkt. 5. Kommuneplan 21.  Der er mulighed for at sende kommentarer til kommuneplan 21, her er  



            fristen for indsendelse 23/8,20 

            Der mangler landdistriktspolitikker, landsbyerne mangler fokus. 

            Kommunen vil efter landsbykonferencen tilføje punkter, hvad er aktuelt? 

            Bæredygtig fremtid i landsbyerne. offentlig transport - skolestruktur  

            Landdistikternes udvikling. 

            Forslag fra landsbysamvirket om at lave et borgermøde for landsbyerne omkring  

            kommuneplanen.     

            Hvem og hvilke politikere?    

            Tovholder: her peger landsbysamvirket på Knud Erik Elmann Jensen, håber han siger ja? 

 

pkt. 6.  PAUSE 

 

pkt. 7.  Landsbykonf. 19. sept.20, er pga corona flyttet til Himmelbjerg gården. 

              Flg. har tilmeldt sig konf. Jeanine og Ove, som begge er med i arbejdsgr. 

              samt Anna Marg. 

              Flg.overvejer/ deltager, hvis der er plads. Zita, Orla, Arne ( Knud Erik)? 

              Som udgangspunkt troede man i landsbysamvirket, at  var selvskrevet til at deltage, men   

              tilsyneladende ikke. 

              Det besluttedes, landsbysamvirket betaler for dem der måtte have lyst til at deltage. 

              Send faktura på opkrævning kr 150,- pr deltager til Arne 

              NB: der er fyldt op, Anna Marg. kom på venteplads( har fået plads)/ dog har arbejdsgr.  

              råderum over pladser. 

              Jeanine undersøger om de resterende i landsbysamvirket kan deltage? 

 

Pkt. 8.  kommunal landsbypolitik. Henvises til pkt. 6. 

 

Pkt. 9.  Liv i forsamlingshusene. 11 huse tilmeldt. Vi holder vejret, håber coronaen giver mulighed  

             for at gennemføre musikarrangementerne i forsamlingshusene.  

 

Pkt. 10. Evt. Vides ikke, da sekretæren er gået hjem til andet møde  

 

Pkt. 11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? dette referat + hvad der er besluttet efter jeg  

              forlod mødet. 

 

referent/Anna Marg. Kristensen 

 

 

                         

 

 

 


