
 
 
 
 
 

Referat af møde nr. 141 Landsbysamvirket 
 

Tid: torsdag den 20. maj 2021, kl. 17.00 – 19.00,  
Sted: Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.   
Følgende deltog i mødet: Bente Lundsgaard Jensen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Steen A. Frøslev, Ove 
Krogsø, Jeanine Bonadies, Anna Marg. Kristensen 

 
Ad. Pkt. 1. Hanne Toksvig, som står i spidsen for udvikling, Kultur, Erhverv, 
præsenterede sig for landsbysamvirket. Vi havde en god dialog omkring hendes 
arbejdsområder, og syn på vores arbejde med landsbypolitik. Vores rolle i lands-
bysamvirket er, at sikre balancen mellem de store byer og landsbyerne, bl.a om-
kring bosætning, således vi bevarer folkeskolerne, og livet i landsbyerne    
 
Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat nr. 140. Referat godkendt 
 
Ad. pkt. 3. Planlægning af ekstra ordinær generalforsamling, d. 9. juni, kl 19.30, i 
Fiirgaarde forsamlingshus. (Landsbysamvirket mødes kl 19.00) 
Der er kandidater, som har meldt sig til at stille op til bestyrelsen 
Ove kontakter Uge- bladet Skanderborg, for at få en pressemeddelse med om-
kring generalforsamlingen, så flest muligt, får øje på, der er generalforsamling. 
Forslag til arbejdsgang efter ekstra ordinær generalforsamling. 
a) dialog omkring vedtægterne 
b) overgangsperiode  
c) nedsætte arbejdsgrupper efter behov 
 
Ad. pkt. 4. Samarbejdsmodel med landsbyforum. Umiddelbart efter ekstra ordi-
nær generalforsamling, og efter landsbyforums stiftende generalforsamling, ned-
sættes en fælles arbejdsgruppe, som bl.a skal udarbejde fælles vedtægter, lave 
landdistriktspolitik. 
 
Ad. pkt. 5 Pause 
 
Ad. pkt. 6. Nuværende udvalg. Det grønne Panel – Det grønne råd – Veje og 
trafik – social politisk udvalg. – Kulturpulje udvalg/ her er man valgt direkte ind i 
kulturpuljeudvalget, kan derfor IKKE udvides med yderligere personer. 



Priskomite´gruppen, her kan der heller IKKE tilføres yderligere personer. Oven-
stående udvalg er alle kommunal valgte. 
Arbejds grupper, der kan tilføres / oprettes er ect. Turisme, kommunikation osv. 
Der tages udgangspunkt i hvad der er af ønsker/behov. 
 
Ad. Pkt. 7. Planer for landdistriktspolitik.Bente mener det bliver i august, da der 
formentlig kommer på dagsorden i juni 
Kommuneplan 21, er delt op i 14 distrikter, hvor man kan rette fokus mod sit eget 
distrikt. her er hver enkelt distrikt beskrevet 
Der er sendt invitation ud til borgerf. og lokalråd om at deltage i online møde d. 
31/5, omkring landdistrikts politik 
Kommuneplan 2021, 10/6, ligeledes online, hvor man kan komme med input 
 
Ad. Pkt. 8. Eventuelt. Liv i forsamlingshusene har 9 arrangementer fra 11.juni og 
hen over efteråret. Der er IKKE planlagt arrangementer i foråret 2022. 
Næste møde. ekstra ordinær genralf. d. 9./6i – næste møde i landsbysamvirket 
15/6 
 
Ad. Pkt. 9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med ?. dette referat. 
Link til møderne d. 31/5 omkring landdistrikts politik samt 10/6, kommuneplan 21. 
 
referent 
Anna Marg. Kristensen  
 
 
  
       
  
 

Vedlagt:  

 
 
 

 

  

 • På Valg i 2022:  

 • Næste møde 15/6 

  

Mødedatoer for 2021/22:  
2021:– 15/6 – 19/8 – 9/9 – 14/10 – 18/11   
2022: 13/1 – Generalforsamling 10/2 
 

 

 
 
Vh.  
Orla Jegstrup  


