
 

 

 

 

Referat  

Møde nr. 93 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 11.august 2016, kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Arne Nørskov, Anna Margrethe Kristensen, Bente 
Lundsgaard Jensen og Hans Erik (Jeppe) Jepsen. Søren Blaabjerg Poulsen Fraværende: Orla Jegstrup, 
Leif Ifversen Olesen 

Godkendelse af referat nr. 92, samt dagsorden  

Dialogmøde om integration af flygtninge samt om sundhed, 23/8 2016. Knud Erik og Anna Margrethe 
deltager 

Borgermøde om budget 2017, 29/8 2016. Orla og Søren deltager. Festsalen Sølund 19.00  

AARHUS 2017 Knud Erik har kontakt til lettisk dulcimer-orkester (hakkebrætter) som ville være glimrende 
indslag både midt i arrangementet og i omegnen. Foreninger kan byde ind.. 
 
Landsbysamvirket set ude fra? Hvordan giver vi et mere præcist billede af os selv og inviterer til 
dialog? 

1. Gennemgå hjemmeside og få opdateret med tids-svarende artikler 

2. Opdatering af mailliste meget vigtig. Nuværende meget tynd! 

3. Selv arrangere møder/lave oplæg i landsbyer i forbindelse med kommuneplan/andre planer. 
Gerne med politikere som deltagere. 

4. Vælgermøder med fokus på landdistrikts-politik i forbindelse med næste kommunalvalg. 

  

Knud Erik indkalder til IT møde hvor vi gennemgår hjemmesiden. 

  

Kommuneplan og landdistriktpolitik 

  Med henblik på deltagelse i udarbejdelse af kommuneplan fremlægges fokuspunkter som følger: 



          Bevaring og udvikling af:  

1. Traditionelle landsbyværdier 

2. Kommunale institutioner på landet 

3. Dagligvarehandel på landet 

4. Arbejdspladser på landet 

5. Naturværdier (adgang og bevarelse) 

6. Landsbyernes forskelligartethed 

7. Bevare befolkningstallet (udbygning, udnyttelse af bestående bygninger) 

I forlængelse af denne diskussion fremlægges grafik om befolkningsudviklingen i Skanderborg kommune, 
der tydeligt viser, at den største vækst de sidste par år efter finanskrisen (der gav manglende mulighed 
for at låne penge til bosættelse på landet) nu er i landområderne! 

Det kan forekomme forkert fortsat at fokusere på byfortætning i kommuneplanerne når tallene viser tegn 
på ønske om decentral bosætning..? 

I samme åndedræt kan man henvise til svenske undersøgelser, der viser at befolkningen i tæt/høj 
bybebyggelse har et markant anderledes og langt mere Co2-tungt forbrug end folk på landet. 

Nyt fra Udvalgene. Vandhandleplaner udsendes i høring og spildevandsplaner for 2016-20 varsler 
opstramning i det åbne land, og sendes også i høring. Råstofområdet går fra kommunen til region. 

Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Dette referat og grafik fra Arne Nørskov , gerne med 
opfølgende tekst og overskrifter.. 

 
Referent: Jeppe 

 


