Referat af møde nr 146 i landsbysamvirket
Flg. deltog. Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Ove Krogsøe, Jeanine Bonadies, Anna Marg.
Kristensen, Johannes Flensted Jensen, Steen Andersen Frøslev, Helene Simoni Thorup
Afbud: Aviaja Dahl Kilt
Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat af møde nr. 145. Referat godkendt
Ad. pkt. 2. Gennemgang af oplæg fra fusionsudvalget. Johannes Flensted Jensen,
gennemgik oplægget. Der blev rettet til og tilskrevet enkelte detaljer. Johannes sender
et nyt oplæg med rettelserne.
Der skal laves en kommunikations strategi i, hvordan man ønsker at komme i dialog /
kontakt med de enkelte lokalsamfund.
Hvem er kontakt person´r / hvad med landsbyklyngerne, kan der være flere kontaktpersoner?
Der skal laves en definition på, hvad er en landsby – hvilke kriterier.
Der er d.d. 38 ud af 42 mulige landsbyer, som er medlem af landsbyforum. Helene sender navnene på de sidste 4 landsbyer.
Der holdes fælles generalforsamling, i landsbysamvirket/landsbyforum, lørdag d.
26.02.22. kl. 10-13, med henblik på fusion af landsbysamvirket/landsbyforum.
Nyt navn kan findes en af vejen
Helene og Jeanine finder et forsamlingshus eller lign. som er ledigt
Landsbysamvirket fastholder generalf. d. 10.02.22, i Herskind forsamlingshus
Orla kontakter Bente Lundsgaard Jensen, omkring formen af generalf. – Nedlæggelse
af landsbysamvirket? fusion af landsbysamvirket med landsbyforum. Hvad er juridisk
korrekt?
Ad. Pkt. 3. Pause
Ad. pkt. 4. udgår er sammen med pkt. 2
Ad. pkt. 5 Valg af årets landsby 2022. Bente Lundsgaard Jensen, sørger for at indrykke annonce i uge-bladet Skanderborg i uge 47.
Landsbysamvirket holder møde torsdag d.16.12.2, kl 19.00, her skal vi gennemgå
ansøgningerne til årets landsby, samt finde frem til hvem der skal kåres som årets
landsby I Skanderborg.

Ansøgning til Regionen er medio januar 2022
Ad. pkt. 6. Eventuelt / næste møde. torsdag d. 16.12.21, kl. 19.00
Hjemmesiden opdateres, med dette referat samt annonce om årets landsby i Skanderborg kommune
Arne Nørskov, efterlyser dine bank oplysninger, således møde vederlag på kr 350,- kan
overføres.
Hører han IKKE fra dig, får du ikke noget
Landsbysamvirket har tidl. fået kr. 300,- årligt, som nu er hævet til kr 350,-

Referent
Anna Marg. Kristensen

Vedlagt:

Landsbysamvirket

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

•
•
•
•

På Valg i 2022: Orla, Anna Marg. Ove,
Helene
Næste møde
torsdag d. 9/9 kl. 17-19 på Fælleden

