
 
 
 
 
 

Referat af møde nr 145 i landsbysamvirket 
Flg. deltog. Orla Jegstrup, Arne Nørskov,  Ove Krogsøe, Jeanine Bonadies, Anna Marg. 
Kristensen, Johannes Flensted Jensen, ,  Bente Lundsgaard Jensen, Aviaja Dahl Kilt, 
Steen Andersen Frøslev. 
Afbud: Helene Simoni Thorup  
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat af møde nr. 144. Referat godkendt 
 
Ad. pkt. 2 Landsbypuljen oktober 2021, gennemgang af ansøgningerne. 
I landsbypuljen er der et restbeløb på kr. 1.02 mill.Puljen udløber ved årets ud-
gang, derfor sidste behandling af ansøgninger. 
Skivholme forsamlingshus, søgt om kr. 75.000 til renovering/ombygning af toiletter. Af-
slag på ansøgning, der gives IKKE til renovering 

- Herskind Forsamlingshus, søgt om 150.000 til akustik loft, samt forøgelse af lo-
kalerne ved at nedlægge scenen. Bevilliget kr. 110.000,- 

- Tebstrup Forsamlingshus, søgt om 25.000 til fremtidens forsamlingshus, Fase 1. 
til arkitekt og vurdering af husets miljøtilstand. Ansøgningen ligger uden for 
landsbypuljens kriterier til bevilling. Derfor afslag 

- Virring naturlegeplads, ansøgt kr. 600.000 bevilliget kr 250.000 
- Skovby Nygaard grundejerf. søgt om kr. 700.000 til at genskabe naturen i byen. 
      Ansøgningen ligger uden for kriterierne, da det er en centerby / landsbysamvir     
      ket giver ”kun” landsbyerne 
- Stjær Boldklub søgt om 150.000 til bevægelse for alle. Vi giver ikke penge til 

idrætsforeningerne, ansøgningen skal derfor sendes fra borgerforeningen. et 
godt projekt, der er øremærket kr. 110.000, når ansøgningen er rettet til med den 
rigtige ansøger/ borgerf. 

- Lokalrådet Ejer Bjerge søgt om kr. 600.000 til multihus. der er bevilliget kr. 
300.000 

- Hylke købmandsforretning, mødested med cafe´miljø søgt kr. 135.000, bevilliget 
kr. 135.000 

- Beboerf. Alling, legeplads søgt kr. 115.000. Bevilliget kr. 115.000 
- der er delt i alt kr. 1.02 mill ud i aften, landsbypuljen på 5 mill.  for 2020/2021, er 

brugt, der kommer en ny bevilling i 2022 på kr. 500.000 
 
Ad. Pkt. 3. Pause 
 



Ad. pkt. 4. Møde med Vej og Trafik. Mødet bliver i marts 2022. Steen og Ove, kontak-
ter dem og laver en aftale, samt finder et forsamlingshus midt i kommunen 
  
 
 
Ad. pkt. 5 Nyt fra Udvalgene 
Landsbyforum har d.d dato haft møde. Her deltog flg. Steen, Johannes, Helene.   
Der kommer en mail fra landsbyforum til os alle 
Jeanine og Anna Marg. er i mediegruppen, har ikke nået at skrive noget til avisen 
Anna Marg. kontakter Uge-bladet Skanderborg vedr. ” liv i forsamlingshusene” 
samt noget omkring landsbypuljen, som nu er brugt op  
 
 
Ad. pkt. 6. Landdistriktspolitik. Bente har sendt en mail til os alle. Skb. kommune ar-
bejder på ar screne landdistriktspolitikken, således den bliver mere synlig.  
 
Ad. pkt. 7. Evt. og næste møde. Næste møde d. 18/11, er der ikke noget væsentligt 
på dagsordenen, derfor ændres datoen, og der bliver holdt et fælles møde med lands-
byforum og landsbysamvirket. 
dato forslag fra landsbyforum d. 16. nov, men en dårlig dag pga kommunalvalg 
Orla finder sammen med Helene en ny dato i november. 
Hjemmesiden opdateres med dette referat  
 
 
 

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 
 

 

 
 


