
 
 
 
Referat ifølge dagsorden. Torsdag d. 21. januar, 2021 
 
Møde nr. 137 i Landsbysamvirket. Virtuel møde 
Deltagere: Arne Nørskov, Ove Krogsø, Jeanine Bonadies, Orla Jegstrup, Anna Marg. 
Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen 
Fraværende med afbud: Zita Hubback, Knud Erik Elmann Jensen 
begge har meddelt, de IKKE fortsætter i landsbysamvirket 
 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat nr. 136.  Begge godkendt 
 
Pkt. 2. Generalforsamling 11. februar, 2021, kl. 19.30 Mødet bliver Virtuel 
som Bente inviterer til. Landsbysamvirket er klar kl. 19.00 
Der sendes invitation ud til alle på den reviderede mail liste/ repr. fra landsbyerne. 
Der anonceres i Uge- bladet Skanderborg samt på FB, som Bente sørger for.  
Dirigent Ove 
Referent Anna Marg. 
Beretning Orla. tager udgangspunkt i Powerpoint , som Knud Erik, har lavet, med lidt 
rettelser/tilføjelser, samt knap så deltaljeret pga formen for afholdelse af generalforsam-
lingen. Der ”krydres” med slides med billeder, som Bente sørger for, og sender til Ove. 
Vi skal tænke over, hvilke landsbyer, der mangler repr. fra til Landsbysamvirket, når vi 
skal finde 2 nye medlemmer samt en til 2 suppleanter 
Alle bedes tjekke maillisten, om der er rettelser/ tilføjelser, give Orla Besked om dette. 
 
Pkt. 3. Fremtiden for landsbysamvirket. De ledige pladser besættes med repr. fra 
landsbyerne, som  ikke i forvejen repr. i landsbysamvirket. ect. fra Vorladegaard, Teb-
strup, Alling, Virring.  
 
Pkt. 4.   Evaluering af mødet med borgmesteren. Et godt møde, måske med lidt mis-
fortolkninger for nogles vedkommende. 
Vi skal have et godt og fornuftigt  samarbejde  både intern men også med landsbyforum 
Vi må tage dette samarbejde pkt. for pkt. / det er IKKE en sammenlægning, men et 
samarbejde. Det er to seperate foreninger, med hver sine interesser/ arbejdsområder 
Landsbysamvirkets arbejde er fortsat puljerne samt øvrige interesse områder, ecr. det 
grønne råd, veje og trafik, samt hvad der byder sig ind. 
Landsbypuljen har ansøgningsfrist 1. marts, 2021.Den er annonceret i starten af januar, 
men kommer med igen i uge-bladet Skanderborg( Bente Lundsgaard Jensen  indrykker 
igen) 
 



Pkt. 5. Kommuneplan 2021. Skal være færdig inden sommerferien p.g.a valg til 
 kommunevalg i efteråret. 
Bente kunne referere til flg. 
Der laves en helhedsplanlægning. Kvalitet i landsbyerne / revurdering 
Samme proces i landsbyerne er på vej, landdistriktspolitik, med ønsker og fokus på 
landsbyerne. 
der laves ligeledes ect. boligpolitik – sundhedspolitik mm 
Hvad er specielt for landsbyerne`?  hvad optager os? 
Der er indkaldt til interview møde d 25/1-26/1-27/1, som Vibeke Guldborg Breuerbach, 
står for. Arne og Orla, deltager i dette enten d. 25/1 eller 27/1    
 
Pkt. 6. Pause sprang vi over 
 
Pkt. 7. Landsbyforum. Møde med landsbyforum, planlægges til efter generalforsamlin-
gen. Her deltager 2 repr. fra landsbysamvirket. ( det gamle samvirke): Evt. Orla Jegs-
trup og Anna Marg. Kristensen, ( gene formanden i landsbysamvirket, som vi kender ef-
ter konstituering ) samt OveKrogsø og Jeanine Bonadies, da de er med i arbejdsgrup-
pen omkring landsbyforum. Datoen fastsættes efter konstituering i landsbysamvirket 
 
Pkt. 8. Klimamøde.  Ove Krogsø har ikke været til møde i det grønne råd. 
Vi bør, også aht. synlighed, liste ned, hvilke udvalg der er under landsbysamvirket, samt 
hvem, der sidder i disse udvalg 
 
Pkt. 9. Evt. / næste møde. suppleant og mangeårigt medlem af landsbysamvirket, 
Hans Erik Jepsen ( Jeppe) er afgået ved døden. Landsbysamvirket sender en kondu-
lance buket til de efterladte, da vi først har fået besked, efter Jeppe er død og bisat.  
Jeanine tager sig af at sende  en blomsterhilsen 
Næste møde, d. 11. februar, 2021, generalforsamling 
 
En STOT tak til Knud Erik Elmann Jensen, for den KÆMPE indsats du har ydet i lands-
bysamvirket, Ligeledes tak til Zita Hubback, og Søren Blaabjerg Poulsen,for Jeres en-
gagement  i landsbysamvirke 
 
 
 
 
 
 
referent 
Anna Marg 


