
 

 

Referat ifølge dagsorden. Torsdag d. 12. november, 2020. 

Møde nr. 135 Landsbysamvirket på Skanderborg Fælled. 

Deltagere: Arne Nørskov, Ove Krogsø, Jeanine Bonadies, Orla Jegstrup, Zitta Hubback, Bente Lundsgaard.  

Fraværende: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik(Jeppe) Jepsen, Anna Margrethe Kristensen 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat nr 134 samt dagsorden. Begge godkendt. 

 

Pkt.2. Ansøgning til 2 årig Landsbypulje.  

Gl. Rye Skatepark. Ansøgningen blev behandlet. Det blev besluttet at give afslag med anbefaling om at 

modne projektet mht. økonomi og indhold til senere ansøgningsrunde. 

 

Pkt. 3. Fremtiden for 2 årig Landsbypulje, eventuelle forslag til rettelser. 

En orienteringssag vedr. puljen på hhv. Miljø og Planudvalget og Kultur, Sundheds og 

Beskæftigelseudvalget i november præsenterede arbejdet og resultaterne med puljen. I December får 

disse udvalg en plan for en ny runde i 2021 med samme retningslinjer og samme ansøgningsdatoer som i 

2020. I start december skriver Bente en kortfattet nyhed om puljerne og der annonceres om en ny runde. 

 

Pkt 4. Skolestruktur-debatten 

Et meget stort arbejde er udført af Knud Erik E. Jensen og i de enkelte landsbyer. Status viser at planerne 

for skolestrukturen nu er ændrede efter høringsperioden. 

 

Pkt 5. Kommuneplan21 

Bente refererede kort arbejdet med Kommuneplan21. Kommissorium for arbejdet vedhæftes. 

Vedr. Kommuneplantillæg, der blev spurgt til forløb med særlig behandling. Bente undersøger. 

 

Pkt 6. Pause. Pkt 7. Liv i forsamlingshusene 

Der er Corona modgang. 3 aflysninger grundet få tilmeldte, bestyrelsers utryghed og i sidste tilfælde reel 

smitte hos arrangører. Et arrangement, Kenn Lending lykkedes rigtigt godt, med relativt få deltagere men 

en rigtig dejlig kultur- og forsamlingshusaften. Bo Jacobsen oplever, at  kunstnerne er meget velvillige til  

enten at udskyde eller helt aflyse. Tabet er derfor minimalt. Der overvejes streaming til kommende 

arrangementer. 

 

Pkt 8. Årets Landsby 2021 

Der annonceres i uge 47 med deadline den 8. december. Landsbysamvirket behandler indkomne forslag på 

næstkommende møde, således at vinderen får tid frem til medio januar med evt. at indstille sig til Region 

Midtjyllands Landsbypris. Indstillingen foretages af borgmester Frands Fischer med hjælp fra 

administrationen, vinderlandsby(er) og Landsbysamvirket. 



 

Pkt 9. Landsbyernes tænketank og Kommunal landdistriktspolitik. 

Landsbykonferencen affødte efter dialog med borgmester Frands Fischer en beslutning om at nedsætte en 

følgegruppe, nu kaldet tænketank, og at Skanderborg Kommune vil arbejde på en proces for inddragelse i 

fbm. evt. landdsitriktspolitik.  

Tage Nielsen, Knud Erik Elmann Jensen, Frands Fischer, Lars Clement, Helene Simoni Thorup, og Brian Toft 

Madsen og Bente Lundsgaard deltog i møde 3. november indkaldt af Skanderborg Kommune.  

Mødet forløb med løsere drøftelser om historikken for samarbejdet mellem kommune og landsbyer, om 

tænketanken og hvad de arbejder med, om Landsbysamvirkets historie, opgaver og roller mv.  

Et forslag til en dialogstruktur mellem kommune og landdistrikter blev præsenteret af tænketanken. 

Mødets formål var dog at få input fra Landsbykonferencen som indspil til at udarbejde en proces for en 

kommende Landdistriktspolitik, en strategi eller lignende. Det blev af borgmesteren pointeret, at politik 

arbejdet kan ses som et arbejdspapir for processen.   

Der er og blevet udtrykt tvivl om Landsbysamvirkets struktur. Mange nye kræfter er kommet til i 

landsbyerne med ønsker om at agere på anderledes netværksbaserede måder. Mange vil arbejde f.eks. 

politisk og helt lokalt eller emnerettet. Det opleves som en bevægelse i hele landet. 

Landsbysamvirket drøftede flere aspekter, at kritikken er uberettiget mht. åbenhed, at det store arbejde 

der varetages i Landsbysamvirket ofte foregår ud fra politisk bestemte retningslinjer, og at de nye ønsker 

for strukturer har muligheder og begrænsninger.  Et spørgsmål er stadig, hvordan sikres deomkratisk 

fundering, når det er en stor udfordring at motivere 42 landsbyer.  

Der var enighed om at et evt. Landdistriktsforum ikke kan varetage de opgaver Landsbysamvirket varetager 

og at det skal være de store linjer, som en strategi skal skitsere. Hvad vil vi støtte, hvordan skal udviklingen 

rettes mod, hvordan skal dialogen foregå osv. At det er det processen skal forme. 

Hos Skanderborg kommune arbejdes der nu på flg.: 

Placering af en ny funktionm som landdistriktskoordinator i organisationen. At komme med et udspil om 

hvorledes processen gribes an med hensyn til arbejdet med Landsbypolitik og/elle strategi. 

Pkt 10. 

Hjemmesiden skal opdateres med oplysninger for bestyrelsen. Jeanine påpeger mangler. 

 

Referent: Bente Lundgsaard Jensen 


