
 

 

Referat 

Møde nr. 134 landsbysamvirket 

Torsdag d. 22. oktober, 2020. 

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

Jensen.Knud Erik Elmann Jensen, Zitta Hubback 

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

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat nr 133 samt dagsorden. Begge godkendt. 

 

Pkt. 2. Ansøgninger til 2 årig landsbypulje. Der er indkommen 7 ansøgninger 

            1. Herskind forsamlingshus, søgt om kr. 335.000,- opkvalificering. Der er bevilliget kr 250.000 

            2. Kulturklyngesamarbejde, ansøgning fra Sjelle om kr 75.000,-. ansøgningen ligger på kanten af det  

                vi giver penge til, derfor kr. 0,-. Der opfordres til at søge kulturpuljen samt landsbysamvirkets                

                landsbypulje. 

            3. Multisal i Viring, søgt om kr. 200.000,-, der mangler en afklaring mht. ansøgningen, som   

                henlægges til vi har bedre afdækning af brugen af faciliteterne. 

            4. Sjelle forsamlingshus, nye rammer for det gode liv, søgt kr. 579.672,-. Der bevilliges kr 450.000,- 

                 til  nybygning 

            5. Gl. Rye, byens samlingssted, søgt om kr 225.520,- til ect. bygning der rummer handicaptoilet. 

                 Der bevilliges kr 150.000, således der i alt er givet kr 350.000,- til projektet. 

            6.  Hylke landsbyråd, har søgt om kr. 587.400,- til etape 3, som er udviddelse af klubhus, samt  

                  handicaptoilet. Der bevilliges kr 350.000        

            7.   Ejer Bjerge søgt kr. 600.000,- til multifunktionelt kraftcenter. 

                  Der mangler fortsat undersøgelser/ analyse, for at få belyst behovet. 

                  Ansøgningen var genudsendt fra foråret, henlægges til senere behandling i landsbyrådet.      

            

Pkt. 3. Fremtiden for 2 årig landsbypulje. Tages op på næste møde i landsbysamvirket i november. 

                      

Pkt. 4.    Pause        

 

Pkt. 5.   Kommuneplan 21. Knud Erik Elmman Jensen og Bente Lundsgaard Jensen, finder en løsning på 

              hvorledes mødet holdes.      

 

pkt. 6   Liv i forsamlingshusene. Det går trægt med tilslutningen pga coronaen 

              Flere arrangementer aflyses.  

              Der annonceres fortsat fra gang til gang 

              Situationen følges nøje        



 

PKT. 7  Landsbykonferencen og landsbypolitik. Knud Erik, sender notat til landsbysamvirket fra ØK udvalget 

  

Pkt. 8.  Skolestruktur: Knud Erik har lavet udkast til hørringssvar, som blev godkendt, med tilføjelse om  

             økonomiske konsekvenser pga manglende skatteindtægter fra højtlønnede, idet man frygter, det  

             bliver lavtlønnede, som vil bosætte sig i landsbyerne, når/hvis huspriserne falder pga     

             skolelukninger. 

 

Pkt. 9.  Dialøgmøde med socialudvalget 5. nov, 2020. kl. 16.30 – 18.30.Jeanine Bonadies, spørges,  

             endvidere er Arne Nørskov og Knud Erik Elmann Jensen stand in, hvis Jeanine ikke kan deltage. 

              

Pkt. 10. Evt.  intet under dette tidspunkt 

 

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

 

 

 

 

referent/Anna Marg. Kristensen 

 

 

                         

 

 

 


