
 
 
 
Referat ifølge dagsorden. Torsdag d. 10. december, 2020. 
 
Møde nr. 136 Landsbyvirket på Skanderborg Fælled. 
Deltagere: Arne Nørskov, Ove Krogsø, Jeanine Bonadies, Orla Jegstrup, Zita Hubback, 
Knud Erik Elmann Jensen, Anna Marg. Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen. 
Fraværende med afbud: Hans Erik ( Jeppe) Jepsen 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat nr. 135 samt dagsorden 136.  Begge godkendt. 
 
Pkt. 2. Årets landsby 2021. 
Der var 5 ansøgninger til årets landsby 2021. Valget faldt på Herskind, Skivholme, Her-
skind Hede. 
Der kommer pressemeddelse ud i uge 52- onsdag d. 23. december, samme dag læg-
ges det på landsbysamvirkets hjemmeside samt på Landsbysamvirkes FB 
Der er ansøgningsfrist d. 25/1,2021 til Årets landsby i Regionen. 
 
Årets landsby 2020. Vorladegård 
                       2019   Stjær 
                       2018   Ingen kandidater 
                       2017   Gl Rye 
                       2016   Tørring    
                       2015   Hylke 
                       2014   Alken Dover sogn                  
 
Pkt. 3. Liv i forsamlingshusene. Der er pga corona kun afholdt 2 ud af 5 arrangemen-
ter i efteråret 2020. 
Landsbyvirket besluttede at se tiden an, til medio januar, om forårets arrangementer 
evt. skal skubbes til efterår 2021. 
 
Pkt. 4. Smuk kommune – musik og bevægelse. Jeanine, refererede til det første mø-
de, der netop er afholdt. Greenway og smuk fest, står bag arrangementet, som skal for-
deles rundt i landsbyerne, med ”fyrtårne” af aktiviteter, som kan bestå i, ect. vandreture, 
foto konkurrence, bevægelse m.m., her tænkes de lokale idrætsforeninger at indgå i et 
samarbejde. 
Greenway, vil hjælpe med at søge midler via fonde. 
Det planlægges at skulle løbe af staben d. 4/9,2021 
Hvad er landsbysamvirkets rolle? 



vi afventer nærmere fra arbejdsgr. Vi kan ect. være behjælpelig med at sende ud til kon-
taktpersonerne i landsbyerne. 
Evt. ubrugte midler kan måske indgå, som et led i musikaktivitet eller lign.? 
 
Pkt. 5. Udpegning af medlem til det grønne Panel:  Som led i klimapolitikken, hvor 
der kan søges midler fra klimapuljen, skal landsbysamvirket udpege en person. 
Ove Krogsø valgt. 
 
Pkt. 6. Møde med borgmesteren d. 12./1.2021, kl. 17-18 
Knud Erik Elmann Jensen, forventer at få lavet beretning inden mødet d. 12/1, her kan 
vi tage afsæt i årets gang i landsbysamvirket. Vores roller i landsbysamvirket. 
Vi skal ligeledes drøfte udkast vedr. landsbyforum. 
Noget omkring landsbypolitik og strategi. 
Vi holder møder forinden. Knud Erik indkalder enten online dagen før, eller på dagen ½ 
time før mødet med borgmesteren. 
 
Pkt. 7. Pause 
 
Pkt. 8. Generalforsamling er planlagt til 11/2,2021. enten fysisk møde eller online. 
Mødet tænkes holdt i Tånning forsamlingshus. ( Knud Erik forhører sig )   
 
Pkt. 9. Tilskud til udfasning af oliefyr i landsbyerne. Total Kredit har kr 30 mill., som 
deles ud i portioner på kr 10.000, dog et kriterie, man skal være kunde hos Total Kredit, 
for at komme i betragtning. Landsbysamvirket indrykker pressemeddelser i ugeaviser-
ne, samt sender besked på mail,  til kontaktpersonerne i landsbyerne. 
 
Pkt. 10. Evt.  intet under dette punkt 
 
Pkt. 11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med?. Dette referat samt Årets landsby 
samt referat fra generalf. 2020 
 
 
referent 
Anna Marg. Kristensen 


