
 
 
 
 
 

Referat af møde nr 142 i landsbysamvirket 
Flg. deltog. Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Steen A. Frøslev, Ove Krogsøe, Jeanine Bo-
nadies, Anna Marg. Kristensen, Johannes Flensted Jensen, Helene Simoni Thorup,   
Bente Lundsgaard Jensen, deltog i den første del af mødet. 
Afbud fra Aviaja Dahl Kilt. 
 
Ad. pkt. 1. Præsentationsrunde. Alle præsenterede. 
 
Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat nr.141. Referat godkendt 
 
Ad. pkt. 3. Evaluering af ekstra ordinær generalforsamling. Godt det lykkedes at få 
de ledige bestyrelses/suppleanter besat. 
En enkelt deltager efterlyste, bedre info. omkring hvad landsbysamvirket arbejder med, 
brug af andre informationskilder end den elektroniske/ hjemmesiden. 
En evt. ny kommunikationsgruppe, kan arbejde med dette fremadrettet.   
 
Ad. pkt. 4. Opfølgning på informationsmødet 31/5,21 samt høringsmøde d. 10/6,21 
begge online møder omkring KP21, hvor svar fristen for indsendelse er 28/7,21 
Flere landsbyer planlægger at lave borgermøder lokalt, hvor landsbyerne skal fortælle 
egne historier, komme med forslag til, hvorledes man ser sit eget distrikt / lokalsamfund 
udvikle sig fremadrettet. 
Et paradigmeskifte, som alle lokalråd/Borgerforeninger. Bør tage del i. 
Der var enkelte distrikter, som ikke var repr. d. 10/6, nogle tolkede det således,”man 
sikkert er tilfredse med sit område”, men måske var årsagen manglende info. omkring 
det online møde der blev holdt. Det var ganske vist annonceret i uge- avisen – men an-
tagelig ikke nok ” reklame” 
 
Ad. pkt. 5. Nuværende udvalg under landsbysamvirket. Det grønne Panel, her er 
Ove Krogsø repr. 
Priskomite/Skanderborg prisen, her er Anna Marg. Kristensen, repr. 
Det grønne Råd. Orla Jegstrup 
Det sociale udvalg. Emne baseret / ect. de unge der er i fokus, hvilke fritidstilbud?/ 
hvor? bevægelighed på tværs af kommunen. Jeanine Bonadies. 
Veje og Trafik. Ove Krogsøe, Steen A. Frøslev, arrangerer en aften, med Veje og trafik i 
et af forsamlingshusene i Skanderborg. kommune.  



Kulturpuljeudvalget har IKKE noget med landsbysamvirket at gøre. Anna Marg. Kristen-
sen, er valgt som foreningernes repr. til kulturpuljeudvalget. Valgperiode 2 år. 
 
Øvrige udvalg laves efter behov, når vi mødes med landsbyforum efter sommerferien. 
1. møde d. 10/8, her skal der nedsættes en gruppe, som arbejder med landdistriktspoli-
tik. 
Jeanine vil oprette google doc, som alle kan skrive ideer ind, inden mødet d. 10/8,21. kl. 
19.00 
Kommunikationsgruppe, kunne være en ny gruppe, som arbejder med formidling/ kom-
munikation. 
hvordan kommunikerer vi med alle? 
 
Ad. 6. Pause 
 
Ad. pkt. 7. Planer for landdistriktspolitik / samarbejdsmodel 
hvordan kommer vi videre? 
Når landsbyforum har valgt en bestyrelse, kan der i fællesskab, laves en fælles vision/ 
samarbejde. 
Herefter kan der tages fat på landsbypolitikken. 
Helene foreslår. en gruppe arbejde med det overordnede, som fremlægger det for re-
sten af landsbysamvirket/landsbyforum. Arbejdsgruppen må IKKE blive for står. 
Orla / Helene sender reminder ud til alle på vores mail liste. en reminder med en kort 
orientering omkring høringsperioden for KP21, d. 28/7 samt landsdistriktspolitikken d. 
30/8,21 
 
Ad. pkt. 8. eventuelt / næste møde 
fællesmøde med landsbysamvirket/landsbyforum, tirsdag d. 10/8,21, kl 19.00, Fælleden 
Bente reserverer du lokale, hvis vi må komme? 
næste møde i landsbysamvirket torsdag d. 19/9, kl. 17-19, Fælleden 
 
Ad. pkt. 9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med: Dette referat 
nye medlemmer i landsbysamvirket 
Orientere hvad vi arbejder med, ect. landdistriktspolitik  
 
 
 
 
  Referent 

Anna Marg. Kristensen  
 
 
  
 
 
 
 



 
 
       
  
 

Vedlagt:  

 
 
 

 

  

 • På Valg i 2022: Orla, Anna Marg. Ove, 

•  Helene 

                                      Landsbysamvirket / landsbyforum  
 
                                      landsbysamvirket 

• Næste møde 10/8, kl. 19-20.30 på Fælle-
den 

• torsdag d. 19/8, kl. 17-19 på Fælleden 

  

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

 

 
 


