
 
 
 
 
 

Referat af møde nr 148 i landsbysamvirket 
Flg. deltog. Orla Jegstrup, Arne Nørskov,  Ove Krogsøe, Jeanine Bonadies, Anna Marg. Kristensen, 
Steen Andersen Frøslev, Bente Lundsgaard Jensen 
Afbud: Aviaja Dahl Kilt, Johannes Flensted Jensen, Helene Simoni  
 
Ad. Pkt. 1. Godkendelse af referat af møde nr. 147. Referat godkendt 
 
Ad. Pkt. 2. Evaluering af fællesmødet. Et godt møde, hvor vi fik ”afstemt” forventningerne til den fo-
restående fusion, d. 26. 02.2022 
Dirigent: Hanne Toksvig 
 
Ad. Pkt. 3. Generalforsamling arbejdsopgaver / forslag til ny bestyrelse. 
Dagsorden iht. vedtægterne. Der har været annonce i ugeaviserne 
Generalforsamling d. 26.02.2022, kl. 10-13, Hylkeforsamlingshus 
arbejdsopgaver: Anna Marg. Jeanine og Ove, vil gerne hjælpe med opsætning af borde/stole. Vi 
mangler inf. fra landsbyforum, om, hvornår vi skal mødes? samt hvad de bidrager med? 
Vi er i landsbysamvirket enige om, vi IKKE gør rent. 
Vi skal vel selv vaske op – anrette mad ? eller kan vi betale en udefra, til at stå for dette? 
Helene må sende en mail rundt omkring mødetidspunkt, samt hvilke opgaver de ”løfter” 
 
Jeanine fortalte, Helene havde sendt invitation til politikerne, uden at landsbysamvirket er sat på som 
cc.  
Forslag til ny bestyrelse. fra landsbysamvirket er der flg. til den nye bestyrelse 
Orla Jegstrup, Jeanine Bonadies, Steen Andersen  Frøslev, Ove Krogsø 
Landsbysamvirket vil gerne informeres om, hvem det stiller op fra landsbyforum – inden generalfor-
samlingen 
Orla Jegstrup laver beretning, som deles med repr. fra landsbyforum, som har plads i landsbysamvir-
ket 
Landsbyforums beretning, skal ligeledes deles med landsbysamvirket inden generalfor 
samlingen 
Regnskabet fra landsbyforum, skal ligeledes deles med landsbysamvirket forud for generalforsamlin-
gen.  
 
Der bør laves historik over landsbysamvirket fra start 2007/2008 til 2022.02.10 Orla, Arne, Steen 
samt Hans Gravsholt, kan lave et sammendrag. Orla nævnte ganske vist, vi kan se historien i refera-
terne, dette er ikke det samme 
Historien om landsbysamvirket skal lægges ind på hjemmesiden. 
 
Ad. Pkt. 4. Landdistriktspuljen. Der er årligt kr. 250.000, til fordeling blandt ansøgningerne. der er 
ansøgningsfrist 1/4 - 1/9, 2022 
 



Ny pulje med i budgettet: den er endnu ikke navngivet, lavet vedtægter samt kriterier for ansøgning 
der er flg. beløb afsat 2022, 500.000 – her bliver ansøgningsfristen antagelig september 
2023 – 2025, her er der årligt 1 mill.  
En arbejdsgr. / udvalg skal tage sig af dette i foråret 2022 
 
Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene. Det grønne råd, hvor Orla er repr. har ikke haft møder de sidste par 
år pga corona. Endvidere er der ansat en ny på rådhuset til at varetage tovholder funktionen. 
Der er indkaldt til møde 2. marts, 2022 
Det grønne Panel, her er Ove Krogsø repr. der er møde x1 årligt, når ansøgninger til Klimapuljen skal 
behandles 
Trafik gruppen, holder normalt et møde x1 årligt, hvor 4-5 fra Veje og trafik, plejer at deltage. Der har 
ikke været møde siden foråret 2020 
 
I forbindelse med fusion, kan/skal der findes personer, som indgår i udvalgene 
 
Ad. Pkt. 6 Årsregnskab landsbysamvirket / landsbyforum.  Arne Nørskov gennemgik kort regn-
skabet, som ALLE har modtaget på mail. 
Regnskabet fra Landsbyforum efterlyses 
 
Ad. Pkt. 7. Klima. Vi drøftede vores holdning til klima, solceller – vindmøller – stigende energipriser. 
Kommunen bør spille med åbne kort overfor borgerne, ikke blot lytte til en lodsejer som ect. ønsker at 
” plastre sin mark til med solceller/vindmøller o. lign. lyt til den enkelte borger. 
 
Ad. Pkt. 8. Næste møde. generalforsamlingen 26. februar 2022 
OBS: den nye bestyrelse, skal så vidt det er muligt, konstitures samme dag, for at spare tid og møder 
 
 Eventuelt.Hvad skal hjemmesiden opdateres med. Dette referat 
Arne Nørskov og Anna Marg. Kristensen, takkede landsbysamvirket for godt samarbejde. Arne har 
været kasserer siden landsbysamvirkets start, i 2008, Anna Marg.Kristensen , været i landsbysamvir-
ket siden 2016 som sekretær  
 

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 
 

 

 
 


