
 
 
Referat af  møde nr. 139 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 138. Referat gokendt uden yderligere bemærkninger 
Dagsorden, godkendt med tilføjelse af et  pkt. 1A, Liv i forsamlingshusene ( plejer at være med på 
dagsordenen hver gang  
 
Pkt. 1a. Liv i forsamlingshusene. Bente Lundsgaard Jensen, fortalte, at udgifter til konsulent stadig 
fig. på trods af aflyste arrangementer, da der er  dobbelt arbejde med at aflyse/om booke med kunst-
nere. 
Efterårets 2020 arrangementer samt forår 2021, henlægges alle til efteråret 2021 ( ca. 8 arrangemen-
ter) 
Der skal IKKE laves flere nye kontrakter, for at komme op på det sædvanlige antal. 11-12, da fremti-
den fortsat er usikker. 
Landsbysamvirket laver et møde med forsamlingshusene efter sommerferien, for at, hvordan de har 
det, samt inf. om muligheder for rentefri lån m.m. til deres evt. kommende projekter. 
Landsbysamvirket laver et skriv til budgettet omkring forhøjelse af lånebløbet, da mange forsamlings-
huse har brug for muligheden for at søge rentefri lån til renoveringsprojekter. Det rentefri lån er på kr. 
100.000,-, som fordeles til max 3 huse. 
 
Pkt  2. landsbypuljen / den 2 årige pulje. 
Følgende ansøgninger blev behandlet: 

- Tebstrup forsamlingshus, søgt om penge til nyt gulv. Der gives ikke penge til renovering. 
      De anbefales at søge landdistriktspuljen for et mindre beløb. ansøgningsfrist ¼, 2021. 
-  Hylke borgerforening, ansøgning om penge til trafiksikker støttemur kr. 109.000,- bevilliget 
- Stjær Refugie, ansøgning fra privat person. landsbypuljen støtter IKKE private ansøgninger/ er 

endvidere bosat i Århus kommune. Derfor afslag på ansøgningen 
- Landsbyrådet Herskind, Skivholme, Herskind Hede, ansøgning om penge til projekt trafiksikker 

oplevelsesspor i Herskind. Der bevilliges kr. 300.000,- ansøgningen er uklar, samt uklart bud-
get. 

- Gl. Rye Idrætsforening, søgt om kr. 247.500,- til en paddelbane. Det er en idrætsforening med 
en ”lukket” kreds af brugere, som kræver medlemskab,. Afslag. der henvises til at søge 
idrætssamvirket 

- Liv i landsbyerne, søgt om 200.000, til konsulenttimer mm. noget der ikke kommer noget ud af, 
blot kommer i en skuffe. Der opfordres til at søge energitjenesten, samarbejde med Skander-
borg kommune omkring Klima politik, 

- Taaning forsamlingshus, søgt om penge til akustikloft. Der bevilliges kr. 150.000,- 
- Ejer Bjerge, bad om at reservere kr 600.000,- til deres projekt, da de ikke har haft mulighed for 

at gennemføre forundersøgelse. Vi kan IKKE tilbageholde beløbet, men afventer en ansøgning 
fra dem, som må med til næste behandling 1/11,21 

-  

- Ad. pkt. 3 . Landdistriktspuljen, bliver annonce ret, med ansøgningsfrist ¼,2021 



- Der oveføres årligt kr 250.00,- til landdistriktspuljen, foruden evt. ubrugte midler fra det foregå-
ende år. Bente sender oversigt over beløbet størrelse, inden næste møde. 

-  

- Ad. pkt. 4. Evaluering af mødet 25/2, landdistriktspolitik..  
- Der sendes et skriv til byrådet omkring forlængelse af 2 årige pulje/ landsbypuljen, som skal 

med på budgettet. 
- I brevet skal der bl.a beskrives den gunstige virkning landsbypuljen har og har haft, på ansøg-

ningerne, som har generet flere midler fra Nordeafonden. 
- Vi skal alle, være med til at beskrive hvilken indflydelse det har for landsbyerne  
- Jeanine opretter et google Docs, som vi alle skal skrive i,Orla vil herefter lave et udkast, som vi 

alle skal godkende, inden det sendes til byrådet medio april 2021. 
-  

           Ad pkt. 5. Mødet med landsbyforum, den fremtidige model? 
- Skal vi smeltes sammen ?  
- Skal vi arbejde på 2 ben? 
- Kan landsbysamvirket arbejde med de områder, som er ”forsømte”?/  
- Steen, dialogen,” snak om bolden”  - grib ” bolden” 
- Landsbyforum består pt. af 13 personer, som er ved at lave vedtægter, forud for en genralf. 

hvor der skal vælges en bestyrelse på 7 
- Vi blev enige om, Orla sender invitation ud til landsbyforum om et fælles møde umiddelbart ef-

ter påske ( dato findes i fællesskab i doodle) som sendes ud 
 
Ad pkt. 6. Vej og trafik. Steen forslog at forbedre invitationen med sammenhæng i udvikling 
fra Veje og trafik. Mødet henlægges til efteråret, en opgave for landsbyforum at deltage i. 
 
Ad. pkt. 7Har vi noget til kommuneplan 21?  
Bente, vi vil gerne der tilføjes/rettes, således at det IKKE kun er kommunens storbyer og cen-
terbyer, der sker en udvikling – derimod HELE kommunen, der er i udvikling 
Fortætning i Skanderborg bør fjernes, da det er lig med centralisering 
Landdistriktspolitikken sætter temmelig sikkert aftryk. 
 
Ad. pkt. 8. Udvalg: 
Det grønne Panel, Ove Krogsøe, har fået mødeindkaldelse til et snarligt møde 
Skanderborgprisen. kun et møde årligt, hvilket er efterår. Her deltager Anna Marg. 
sundhedspolitik, et projekt i hele kommunen. Jeanine, Orla, har ikke fået mødeindkaldelse. ved 
ikke hvornår mødet finder sted. Orla kontakter Knud Erik Elmann Jensen, da han tidl. er til-
meldt/ haft kontakten, for at få inf. 
 
Ad. pkt. 9. Evt. Intet under dette punkt 
Næste møde. torsdag d. 15. april, 2021. kl. 17-19 
 
Ad. pkt. 10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? 
Dette referat 
annonce vedr. landdistriktspuljen 
Landsbypolitik. så alle kan skrive til landsbysamvirket. En aftale fra mødet d. 25/2.2021 
 

  

 • På valg i 2022: Anna Marg.  - Ove 

 • næste møde. torsdag d. 15. april, 17-19 

  

  

referent  Anna Marg. Kristensen 


