
 
Landsbysamvirket, Skanderborg Kommune 
 
Referat af møde nr. 140 i Landsbysamvirket 
Torsdag d. 15. april, 2021. Mødet blev holdt virtuel 
flg. deltog i Mødet: Steen Frøslev, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Ove Krogsø, Jeanine Bonadies, Anna Marg. 
Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen 
 
Ad. Pkt. 1. Godkendelse af referat nr. 139. Referat godkendttilføjelse til pkt. 4. Hvornår skal en beskrivelse 
være klar til  omkring landsbypolitik. 
Bente fortæller, der er ansat en ny på rådhuset pr 1/5, som skal arbejde med området Der bliver lavet en 
status fra admin. Side. 
 
Ad. pkt. 2. Landdistriktspuljen, behandling af ansøgningerne. 

1.  ansøgning: Festiland søgt kr. 47.000/ bevilliget kr. 32.000, til markedsføring 
2. Naturpleje Hede Ager Krog, Alken. søgt kr 36.875, til naturpleje. Bevilliget kr 25.000 ,- 
3.  Herskind borgerforening, søgt kr 25.000,  til opgradering af legeplads. Bevilliget kr 20.000,- 
4. Alken borger-aktivitetsf. søgt om penge til legeredskaber hr. 20.000. Bevilliget kr. 20.000,- 
5.  Dale trampestier, søgt 50.000,- til rådgivning. Afslag 
6. Søballe Fællesskabet, søgt penge til legeplads, kr. 14.615, , bevilliget kr. 8.000,- 

Ad. pkt. 3. Evaluering af mødet 18/3, med socialudv. her deltog Orla Jegstrup, Jeanine Bonadies 
Specielt de unge, 16-25 åroge, "fyldte" meget på dagsordenen.  mange i den aldersgruppe, er uden for 
fællesskaberne, specielt på landet/landsbyerne, da der IKKE er tilbud eller sparsomme tilbud 
Der kommer mere fokus på denne grupper. Transporten er ligeledes et problem. 
Forslag om at lave en ungdoms konference - for den aldersgruppe " hvad ønsker de unge?" 
Måske lave en kampagne " Tag en ven med" / hvad / hvordan kan vi gøre ungdomslivet bedre? 
en opgave for Landsbysamvirket./ landsbyforum 
 
Ad. pkt. 4. gennemgang af forslag fra landsbyforum. Bidrag til landdistriktspolitik 

•  men hvad vil landsbysamvirket? 
• Landsbysamvirket arbejder med alle de områder, som landsbyforum påpeger, vi skal arbejde med. 
• Hvad skal vi bidrage med? 
• Vi skal være fremadrettet  hvad vil vi / kan vi? - ikke se tilbage/ hvad vi har lavet 
• vi skal have en fælles vision - mission 
• Invitationen er sendt til fælles møde d. 21/4, 2021 
• Har vi brug for hjælp udefra? 
• Der skal laves en ny generalf. med 6 fra hver " forening".  hvor halvdelen fra hver gr. er på valg for 

en 2 årig periode. Vi skal være et organ 
• Vi skal sikre os, hvem vi skal snakke med. Bente L. Jensen, oplyser der er ansat en ny chef i 

direktionen 

Referent Anna  Marg. Kristensen  
 
Punkt 5; pause 
 
punkt 6. Forberedelse til mødet med LandsbyFORUM uge 16 



 
 
-Diskussion gik ud på hvordan vi kan samarbejde med LandsbyForum 
-Forslag: Om at hyre en facilitator (Thyge Mortensen) til at styre mødet for begge grupper 
sammen-  igennem en processen af finde frem til løsninger dog, dette kunne vi ikke blev enige om 
-Historisk er det en aftale med Skanderborg Kommune at LBS er repræsentant for Landsbyer  
-oplagt at Forum skal kobles på - blive “optaget” inde i LBS 
-Formelt problem er en fundamental konstruktions forskel i de to foreninger, 
-LBF er bundet op i foreninger i Landområde, borgerforeninger, bylaug, mm (medlemmer er foreninger, 
klynge) 
-LBS er også demokratiske forankret dog ikke på det samme måde (både individer og foreninger må være 
medlem) 
 
Forslag: et landsbyråd med to foreninger, LBS med de formelt og LBF "som en interesse organisation” 
(hvordan skal de har dialog? arbejde i det samme retning?) 
Forslag: vi laver en udvidet bestyrelse i en overgangsperiode, med 6 fra Landsbysamvirket og 6 fra 
LandsbyForum, som arbejder på lige fod og alle vælges for en periode på 2 år 
Forslag: LBS ændrer vedtægter så 6 fra LBS bestyrelsen og 6 fra LBF bestyrelsen arbejder i 2 år med 
forskellige udvalg: vej og trafik, LBF blive en udvalg som arbejder med netværk med direkte kontakt til 
foreninger. Andre udvalg kan være vej trafik, landsbykonferancen, Liv i forsamling husene, puljer, mm 
Forslag:  total rekonstuktion af begge grupper til "En gruppe” som er et tale rør  
Forslag: lave flere udvalg fra repræsentative fra begge foreninger -  LBS og LBF !! 
forslag: nedlægge os selv og lade Forum om alt arbejde 
 
Politikere lægger vægt på repræsentativ baggrund og vil kun have en dialog partner  
Vigtigt at mødet ikke bliver en kamp om eksistens!  
 
punkt 7. Har vi noget til Kommune plan 21 

 
8. Udvalg: Det grønne panel Skanderborgprisen, Det Grønne Råd (øvrige) 
 
Punkt 9: Evt. Budgetarbejde fra medio april  
En skrivelse til byrådet:  2 årig pulje/landsbypuljen, ønske som skal med på budgettet som en permanent 
ordning. Drøftelse; vigtighed med pulje til Landområdet 
Orla og Jeanine kontakter dem som har fået midler og få nogle skriftlig udtale om hvad det har betydet for 
det lokale samfund. 
  - landsbypuljen har en gunstig virkning og ansøgningerne har generet fået flere midler til Kommunen fra 
bl.a. Nordeafonden mm 
  

-Vi laver et skriv til budgettet omkring forhøjelse af lånebeløbet, da mange forsamlingshuse 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. 
 
- permanent mulighed for pulje midler/ øge støtte til Forsamlinghuse 
 
vi fik ikke mulighed til at drøfte de sidste punkter da debat om samarbejder med LandsbyForum fyldte 
 
10. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? 
Referent Anna Margrethe / Jeanine Bonadies 


