
 
 
 

Referat af  møde nr. 138 Landsbysamvirket 
Mødet blev holdt Virtuelt 
Flg. deltog i mødet:  Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Jeanine Bonadies, Steen Andersen-Frøslev, Anna 
Marg. Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen, Ove Krogsø 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat nr. 137 samt referat fra Generalforsamling. 
Referat nr. 137 godkendt. Vedr. generalforsamling, spås der tvivl, om det er iht. vedtægterne korrekt, at indsupplere nye til 
landsbysamvirket samt suppleanter. Det bør overvejes at holde en ekstraordinær generalforsamling, når der er nye emner 
til landsbysamvirket. Medlemmer, fra de landsbyer, der IKKE i forvejen er repræsenteret i landsbysamvirket.  
 
Ad. Pkt. 2. konstituering: 
Formand: Orla Jegstrup 
Næstformand: Ove Krogsø 
Kasserer: Arne Nørskov 
Sekretær: Anna Marg. Kristensen 
Best. medlem. Steen Andersen – Frøslev 
  ”           ”          Jeanine Bonadies 
 
Pkt. 3. Ansøgninger til 2 årig pulje / landsbypuljen. Ansøgningsfrist 1. marts, 2021. der er d.d. indkommet  2 ansøg-
ninger, flere kan være på vej. Ansøgningerne bliver behandlet på mødet d. 11. marts, 2021 
 
Pkt. 4 Vej og Trafik. Ove og Steen arrangerer et møde med vej og trafik i september/ oktober , i et forsamlingshus, Alken 
eller Hylke, kunne være et forslag. 
Der laves aftale med Veje og trafik i Skanderborg. Her er Jette Schmidt tovholder. tlf. 30542024, tovholder. 
Vi må vurdere, om der på mødet d. 25. februar, omkring landsbypolitik, kommer emner op, der kan bruges? 
Hvis det drejer sig om infra struktur på tværs af kommunen, er det ikke aktuelt i dette forum, da det primært er omkring 
trafiksikkerhed, der er fokus på, til møderne med veje og trafik. 
Steen foreslog om møderne kunne udvikles ??? 
Der plejer at være god dialog/ debat med de 3-4 repræsentanter fra Veje og trafik, hvor der skabes kontakter med lands-
byerne omkring landsbyernes egne projekter. 
 
Pkt. 5. Landdistriktspolitik/ forberedelse til mødet 25/2,21. Som deltager, deltager man IKKE som forening, med som 
enkeltperson. 
Der er 4 hovedgrupper, hvor pkt. er taget ud fra kommuneplanen samt interviews. 
Deltagerne har valgt ud fra hovedgrupperne, hvilken gruppe, de ønsker at deltage i 
Efter dialogen, kommer forbrugerne i Høring, herefter er der mulighed for landsbysamvirket og landsbyforum at gå i dia-
log. 
 
Pkt. 6. Mødekalender 2021/2022: 
Marts. torsdag d. 11. marts, kl. 17-19, her behandles landsbypuljen/ den 2 årige pulje ( ansøg.fist 1/3), 
April. torsdag d. 15. april, kl. 17-19, her behandles ansøgninger til landdistriktspuljen ( ansøgningsfrist ¼) 
Maj. torsdag d. 20. maj, kl. 17-19 
Juni. tirsdag d. 15. juni, kl 17-19 
august. torsdag d. 19. aug., kl. 17-19 
september. torsdag d. 9. sept., kl. 17-19, her behandles ansøgn. til landdistriktspuljen ( ansøg. frist 1/9) 
Oktober. torsdag d. 14. okt., kl. 17-19, her behandles landsbypuljen/ 2 årig pulje ( ansøg. frist 1/10) 
November. torsdag d. 18. nov., kl. 17-19 
Januar 2022. torsdag d. 13. jan. kl. 17-19 
Februar./ generalf. torsdag d. 10. februar, kl. 19-21 ? evt. Hylke eller Alken  / forslag fra sekretæren 
 



Pkt. 7. Landdistriktspuljen. Årligt puljebeløb kr. 250.000 + overførte/ubrugte midler fra det foregående år. Bente med-
bringer regnskab over rådighedsbeløb, til næste møde. 
Heraf bruges kr. 100.000, årligt til Liv i forsamlingshusene, hvoraf der tilføres kontoen kr 50.000,- fra kulturpuljen, som er 
øremærket ”Liv i forsamlingshusene” 
Drif af landsbysamvirket kr. 12.000,- årligt til hjemmeside m.m. 
 
Pkt. 8. Kommuneplanen. Revidering af eksisterende kommuneplan. kommuneplanen skal være klar ved udgangen af 
2021 
Kommuneplantillæg for landsbyerne er vedtaget i efteråret 2020. Nu afventer vi, hvad der sker omkring landdistriktspoli-
tikken, om nye emner dukker op 
 
Pkt. 9. Udvalg under landsbysamvirket: Synliggørelse af, hvilke udvalg, samt hvem, der er i udvalgene 

-   Det grønne Panel: Ove Krogsø 
-   Priskomite´:   Skanderborg prisen – årets leder – årets idrætspris: Anna Marg. Kristensen 
-   Det Grønne Råd: Orla Jegstrup 
-   Kulturpulje udvalget: Anna Marg. Kristensen 
-   Projekt under social udv.: Jeanine Bonadies  - Orla deltager v/ næste møde( Knud Erik Elmann    
-   Jensen var tidl. tilmeldt sammen med Jeanine Bonadies )   
-   Hvem, holder øje med byrådets dagsordener, om der er ting, landsbysamvirket skal for  
-   holde sig til? 

  
Pkt. 10. Fremtiden i landsbysamvirket / Landsbyforum 
Drøftelse af om et tættere samarbejde kan styrke det samlede arbejde for landsbyerne. 
Der er lavet et stort arbejde for at nå ud til de enkelte landsbyer fra initiativtagerne til landsbykonferencen med undersø-
gelser og dialog om hvad der rør sig i landsbyerne. 
Enighed om at samarbejde og udnytte det gode arbejde og den bevægelse der er sat i gang hos Landsbyforum. Der er 
lavet en skitse hos Landsbyforum om hvordan de ønsker organisering i fremtiden. 
Landsbysamvirket har sine vedtægter og formaliteterne på plads. 
Landsbyforum har bud på udvikling og arbejder netværksbaseret. Hvordan kan vi udnytte hinanden. Det skal vi drøfte. 
Det er vigtigt at mødes og lufte idéerne hurtigt, tage udfordringer op til debat set fra begge sider. 
Ove kommer med et forslag til mødetid i næste uge. 
 

 
Pkt. 11 Evt. / Næste møde. På næste møde skal der prioriteres i opgaverne i 2020. Hvad vil Landsbysamvirket prioritere 
og strategi her på. Laves en oversigt. 
Orla sender mail lister rundt med kontakt personer i landsbyerne, således vi hver især tilretter dem. 
OBS: person dataloven  
 
Budgetforhandlingerne sker i juni. I foråret skal der komme forslag til Landsbypuljens fremtid til Byrådet. 
Der skal laves en sagsfremstilling med forslag fra Landsbysamvirket m.m. Det skal udbredes hvor succesfuldt puljen har 
været hidtil. Punktet kommer med på næste møde. 
 
Pkt. 12. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Ny bestyrelse 
Maillisten- punkt på hjemmesiden, hvor man kan komme med på listen.  
Vedtægterne er vigtige og er svære at finde. De skal helt frem. 
Hjemmesiden skal gennemgås. 

 

  

 • På valg i 2022: Anna Marg.  - Ove 

 • næste møde. torsdag d. 11. marts, 17-19 

  

  

 
 
referent   
Anna Marg. Kristensen 
 


