
 
 
 
 
 

Referat af møde nr. 143 i landsbysamvirket 
Flg. deltog. Orla Jegstrup, Arne Nørskov,  Ove Krogsøe, Jeanine Bonadies, Anna Marg. 
Kristensen, Johannes Flensted Jensen, Helene Simoni Thorup,  Bente Lundsgaard 
Jensen, Helle Friis, ny medarbejder i udvikling, kultur og erhverv 
 Afbud fra Aviaja Dahl Kilt, Steen Andersen Frøslev. 
 
Ad. pkt. 1. Helle Friis, fortalte om sit kommende arbejdsområde, som bl.a er at støtte 
op omkring foreningerne og landsbyernes ildsjæle i forhold til kommunen, ect. byggesa-
ger. Projekter omkring nytænkning. Idrætsområdet omkring Fælleden 
Vores måde, at kommunikere med Helle er flg. 

- mail hvad er problemet / emnet ? 
- ud fra dette, vurderer Helle, hvilken ind stands, som det skal sendes videre til? 

for videre behandling. 
- Helle vil dog på et tidspunkt kunne kontaktes pr tlf. 

Herefter en præsentation af landsbysamvirkets /landsbyforums repr.  
 
Ad. pkt. 2 Godkendelse af referat nr. 142. Referat godkendt 
 
Ad. pkt. 3. Opfølgning på høringssvar vedr. landdistriktspolitik. Johannes har 
sendt ændringer rundt  jvf. sidste møde 10/8.  Ingen yderligere bemærkninger 
Johannes har endvidere sendt kvitt. på det er modtaget, rundt til os alle. 
Orlas mail, virker tilsyneladende kun engang imellem/ kommer retur der er fejl 
 
Ad. pkt. 4. Møde med Vej og Trafik. Jette Schmidt fra Vej og trafik, har foreslået nogle 
datoer i oktober. Valget faldt på 13. oktober eller 4. oktober  
Ove kontakter Steen desang.- skal endvidere finde et forsamlingshus, hvor mødet kan 
holdes. Ect. Messing,  Blegind eller et helt 3.  
Landsbysamvirket har nogle pkt. som gerne må komme på programmet til aftenens 
møde m/ vej og trafik 
Johannes kommer med  input  til Ove, som kontakter Steen. Forslag. ect. 2 minus 1 vej 
/ trafikken gennem landsbyerne. Mobilitet mm.  
 
Ad. pkt. 5. Liv i forsamlingshusene. De gamle kontrakter fra efterår 2020 og forår 
2021, bliver ”genoplivet” De huse som tidl. pga. corona måtte aflyse, får nu lejlighed til, 



at kunne gennemføre deres arrangement i efteråret 2021, med start d. 25/9 i alt 8 ar-
rangementer i løbet af efteråret. 
Bente Lundsgaard sørger for der bliver annonceret i ugeavisen 
Bente gennemgik ligeledes retningslinjerne for, hvorledes den økonomiske del forvaltes/ 
risiko ifm. et arrangement for det enkelte forsamlingshus 
Bente har sendt en mail rundt med oversigt over de forsamlingshuse, som tidligere/ eller 
nu er med i liv i forsamlingshusene  
 
Ad. pkt. 7. Pause 
 
Ad. pkt. 8. Fusionsudvalg. Bestående af 2 fra landsbysamvirket og 2 fra Landsbyfo-
rum. fra Landsbysamvirket blev flg. bragt i forslag. Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Steen 
A. Frøslev. Orla er villig til at indgå i gruppen, Arne overvejer/ hvis Steen vil trækker Ar-
ne sig. 
 
Ad. pkt. 9. Etablering ar arbejdsgrupper / udvalg. 
Der efterlyses navne/ tlf. og mailadresser på landsbyforums medlemmer/ grupper 
Det samme gør sig vel gældende for landsbysamvirket? 
der laves en fælles liste over medlemmer / udvalg 
Johannes sendes data til Anna Marg. 
Landsbyforum har søgt om penge til hjemmeside/ svar på ansøgning foreligger 
15/10,21 
Der arbejdes hen imod en fælles hjemmeside. 
 
Medie/ kommunikationsgruppe for landsbysamvirket.  Jeanine og Anna Marg. vil 
lave pressemeddelelser til ugeaviserne og FB  
emner til artikler: 

- hvad arbejder vi pt. med? fællesmøder 
- hvilke arbejdsgr. er nedsat? 
- Liv i forsamlingshusene 
- Trafikmødet 
- landsbykonferencen 
- HUSK, alt hvad vi laver til pressen, SKAL godkendes i landsbysamvirket/ sendes 

rundt på mail. 
-  

Ad. pkt. 10. Eventuelt / næste møde. 
Frist til ansøgning til landdistriktspuljen 1/9,21. Denne er annonceret   
næste møde 9. september, kl 17-19 
 
Ad. pkt. 11. Hvad skal hjemmesiden opdateres med ? 
Dette referat, trafikmødet, når dato/sted foreligger  
navne / foto på de nye i landsbysamvirket 
 
Ad. Pkt. 12.  Tak for i aften  
 
 



 
Referent 
 
Anna Marg. Kristensen 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
  
 

Vedlagt:  

 
 
 

 

  

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

•  Helene 

                                      Landsbysamvirket  
 
 

• Næste møde  

• torsdag d. 9/9  kl. 17-19 på Fælleden 

  

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

 

 
 


