
 

 

Referat af møde nr. 147 i Landsbysamvirket 

Flg, deltog : Orla Jegstrup, Arne Nørskov på teams  

Jeanine Bonadies, Steen Andersen Frøslev , Ove Krogsøe, Bente Lundsgård  

Afbus Aviaja Kilt, Helene Simoni Thorup, Johannes Flensted, Anna Margrethe Kristensen  

Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat af møde nr. 146. Referat godkendt  

Ad. pkt. 2. Rapport fra fusionsudvalget 

-skriftligt input fra Helene: “Vi gennemgik forlag til vedtægterne. Der var enkelte rettelser. Johannes vil nu 

opdatere dokumentet med vores rettelser. Vi var ikke uenige om væsentlige ting - og mødet var hyggeligt 

og fornøjeligt med mange gode snakke og input fra alle parter. Johannes vil inden jul forsøge at få Bentes 

/administrationens kommentarer til vedtægterne - skriftligt.  

Bentes skriftlige kommentarer fremsendes til jer alle - sammen med fusionsudvalgts forslag til vedtægter - 

som bilag til vores fælles møde den 13. januar, hvor vi sammen vil gennemgå forslag til vedtægter.  

Er Bentes kommentarer gennemgribende (det tror vi nu ikke, at de vil være) - så vil fusionsudvalget mødes 

endnu en gang - inden vores fællesmøde for at arbejde videre.  

Johannes er i dialog med kommunens jurist, Lars Kofoed, for at få afklaret de juridiske ting omkring 

proceduren for generalforsamlingen(er). Der arbejdes på en løsning, som betyder, at vi kun behøver en 

lokation, nemlig Hylke forsamlingshus (og ikke multihuset).”  

Diskussion: -forslag til nye vedtægter  

Paragraf 10/ afslutnings paragraf vedr. overgangs bestyrelsen og de juridiske omkring proceduren for 

generalforsamlingen(er)  

-vedtægter skal gå videre til et møde med Bente Lundsgård og Hanne Toksvig, Chef for Udvikling , Kultur og 

Erhverv da de nye vedtægter skal være overens med at kunne være “dialog partner”/ politikker skal inde 

over. Det handler om at bygge videre på det samarbejde som er etableret i forvejen mellem LBS og 

kommunen. 

Med en overgangs bestyrelse på 4-5 medlemmer i en periode af et år til generalforsamlingen 2023, må 

begge foreningers bestyrelser få afklaret med hinanden hvem der kan sidde i den fusionerede bestyrelse.  

Ad. pkt. 3. Valg til årets landsby i Skanderborg Kommune:  

-2 indstillinger fra Gl Ry og De 7 dale  

-en lang diskussion om diverse begrundelser for begge ansøgninger som med hver sin måde fortjener æren. 

Det endte med at “De 7 Dale” blev kåret til “Årets Landsby” i Skanderborg Kommune, en meget svær 

beslutning.  



Bente skriver til begge med resultatet samt om planlægning af overrækkelse. Indstillingen skal forbi 

borgmesteren til Regionens pris, før d. 15 jan.  

Ad. pkt. 4. Åbne kørselsordninger i Flextrafik – kommentering og diskussion -positiv overfor en fælles 

ordning på tværs af kommunens grænser med gode faciliteter, der må være en klar genkendelighed og ens 

regler og ulemper i den overordnede generelle prisstigning. Vigtigst for Landdistrikterne i Kommunen er at 

vi vil være med til at beslutter hvad der giver mening for stoppesteder i vores nærområder! Alle kan sende 

input / kommentarer og forslag m.m. til Johannes som skriver et udkast og sender det til os.  

Ad. pkt. 5. Input ved udkast fra kommunen med “kommentarer til målsætning og kriterier”.  

Byrådet i Skanderborg er ved at lægge sig fast på en målsætning for andelen af vedvarende energi 

produceret inden for kommunegrænsen, samt kriterier for etablering af solceller….. Frist for tilbagemelding 

er den 12. januar 2022 til nicolaj.krogh.jensen@skanderborg.dk.  Diskussion -Landbysamvirket vil gerne 

være konstruktive deltagere med meninger om det. Kommunen kommer med forslag hvor vindmøller, 

solceller kan ligge ved private jord ejere, eller lokale erhverv. hvordan skal kommunen forholde sig til sin 

eget politik vedr. bemærkelses værdi naturskønne område - alle skal nærlæse dokumentet (som alle har 

fået) “Standard til Klima-, energi- og ressourcepolitikken Etablering af vedvarende energianlæg” - vi skal 

udarbejde et udkast derfor er alle bedt om at sende input/kommentar, forslag, ved e mail ???? til hvem 

??hinanden - hvem laver det samlede udkast som alle kan være enig om?  

Ad. pkt. 7. eventuelt. Møde med trafik udvalg afventer på den nye sammensatte bestyrelse til efter 

generalforsamlingen.  

Næste møde. Fælles LBF og LBS møde d. 13. jan kl. 18.00 på fælleden. Bente vil gerne vide hvor mange 

kommer?  

Vi vender tilbage vedrørende møde d. 10 feb. 

LBS og LBF fusioneres. Generalforsamling er fastlagt til den 26 feb.  

Hvad skal hjemmeside opdateres med. Vinderen af Årets Landsby og dette referat. 

Referent: Jeanine Marie Bonadies 
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