
 

 

Referat 

Møde nr. 133 landsbysamvirket 

Torsdag d. 10. september 2020. 

Deltagere: Arne Nørskov, Ove Krogsø, , Orla Jegstrup, Anna Marg. Kristensen, Bente Lundsgaard 

Jensen.Knud Erik Elmann Jensen 

Fraværende: Søren Blaabjerg, Hans Erik(Jeppe) Jepsen, Zitta Hubback. Jeanine Bonadies 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat nr 132 samt dagsorden. Begge godkendt. 

            Dog med ændringer i pkt. 2. Idet Jeanine Bonadies er indtrådt i bestyrelen, efter Hans Erik (Jeppe) 

            Jepsen er udtrådt af bestyrelsen. 

            Søren Blåbjerg er 1. supplelant  

 

Pkt. 2. Ansøgninger til landdistriktspuljen. Der er indkommen 4 ansøgninger 

            Petanque bane i Søballe, bevilliges kr  12.000 

            Herskind forsamlingshus søgt og bevilliget kr. 5.000,- til inventar til ølbryggning som led i et fælles  

            socialt projekt på tværs af generationer og kulturer  

            Landsbyrådet Herskind, Skivholme, Herskind Hede, søgt om penge til byforskønnelse – etape 2 

            Der bevilliges kr. 18.000,- 

            Greenways, Skanderborg søgt om penge til udgivelse af en guide over allw 27 kirker i Skanderborg             

            provsti. Der bevilliges kr. 20.000, til trykning 

            Det resterende beløb i Landsbydistriktspuljen kr. 77.500,-+ overføres til  puljen 2021   

      

Pkt. 3. Fremtiden for de to landsbyfonde 

            Landdistriktspuljen, her overføres restbeløbet fra 2020 til 2021 

            Landsbypuljen har ansøgningsfrist 1. oktober. 

            Restbeløb efter behandling af ansøgningeri oktober, bør bebeholdes med det beløb der figurerer v/  

            årets udgang.   Man formoder der tilføres penge v/ budget 2021 

             Skal man fremover ændre i kriterierne omkring ansøgning, ect. sænke minimumsbeløbet fra  kr.  

            75.000, samt evt. ændring af egenbetaling fra krone til krone til 1/3 egenbetaling.  

           

Pkt. 4. Liv i forsamlingshusene. der er lavet program og aftale med de huse, der ønsker, dog ,å man forudse   

            det giver underskud ,i 2020/2021,  idet coronaenbevirker, der ikke må samles så mange i  

            forsamlingshusene,  

            oftest kan der højst være 45 deltagere, når der skal tages hensyn til afstands krav. 

            Der kommer IKKE en stor fælles annonce, derimod små annoncer for hvert arrangement  

 

           



 

Pkt. 5.   Kommuneplan 21. Knud Erik Elmman Jensen og Ove Krogsø, kommer emd forslag til Pernille, 

              fra plan, som er tovholder  på dette område 

              Vi arbejder hen mod, der kan laves et møde, for alle landdistrikterne, omkring landdistriktspolitik. 

 

pkt. 6   Pause 

 

PKT. 7  Landsbykonference. Der er plads til 100, men mange på venteliste. 

             Fra landsbyrådet deltager Arne Nørskov, Anna Marg. Kristensen 

  

Pkt. 8.  Byråd og kommunal landsbypolitik 

             Ove Krogsø, oplyser, landdistrikternes fællesråd rrangerer kurser i foråret 2021. Pris kr 15.000 

             pr deltager. 

             Landsbysamvirket kan ikke give tilskud til dette, da der ikke er økonimi hertil  

 

Pkt. 9.  Skolestruktur. er sendt til høring. Vi kan behandle punktet i oktober  

              

Pkt. 10. Evt.  

Pkt. 11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? dette referat  

 

 

 

 

referent/Anna Marg. Kristensen 

 

 

                         

 

 

 


