
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 94 Landsbysamvirket 
 

Tid: Torsdag den 8.september 2016. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Anna Margrethe Kristensen, Bente Lundsgaard 
Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen og Søren Blaabjerg Poulsen Fraværende: Orla Jegstrup, Leif Ifversen 
Olesen, Arne Nørskov. 
 
 
Godkendelse af referat nr. 93, samt dagsorden. OK!  
To møder; 

a. Dialogmøde om flygtninge samt om sundhed 
Mange deltagere med forskellig indfaldsvinkel. Man vil fremover målrette disse møder, så man 
kommer direkte i kontakt med de foreninger/landsbyer som kan blive involveret i flygtninge-
problematikken. Landsbysamvirket efterlyste direkte information i god tid, så man kunne lave 
modtagelsespakker til kommende indbyggere/flygtninge 

b. Borgermøde om budget 2017 
To deltagere fra Landsbysamvirket. Generelt svært at forholde sig til dele af spareøvelser med 
forskelligt sigte, når man ikke bliver præsenteret for et overordnet budget. Kan føles som om man 
sidder og forhandler om ”pebernødder” 

Behandling af ansøgninger. 
  9 ansøgninger hvoraf de 6 kunne imødekommes i forskellig grad.  
  Det bør overvejes at tilføje reglerne til ansøgninger en oplysning om samvirkets almindelige praksis, så-
som at afviklede arrangementer/indkøb ikke kan modtage støtte og at heller ikke støtte til byfester eller 
lignende kan komme på tale.  
Årets landsby 2017. Så snart regionen melder sine kriterier ud, følger vi straks op med indbydelser til vo-
re landsbyer om at indstille sig til vores egen præmiering ud fra samme kriterier (5000 kr.), som vil bevirke 
at man også indstilles til regionens. (meget mere) 
Initiativer i forhold til forsamlingshusene. 
 Landsbysamvirket betragter forsamlingshusene (22 stk. ) som en væsentlig del af sammenholdet i man-
ge landsbyer, og vil gerne optage emnet som fokusområde. 
 I dag støttes husene med et lige stort beløb fra en pulje på ca. 450000 kr. altså godt 20000 til hver. 
 Desuden findes der en pulje, hvor man kan søge om afdragsfrie lån til større forbedringer på husene.  
 Landsbysamvirket vil gerne prøve at tage temperaturen på forholdene i vores forsamlingshuse og aktivt 
medvirke til at udbygge vores hjemmeside med information og vejledning til deres gavn.  
Derfor følgende plan:    1. Undersøge hvilke støtteordninger andre kommuner anvender 
                                      2. Konkretisere og diskutere Skanderborgs model 
                                      3. Lave oversigt over fonde og andre støtte-muligheder 
                                      4. Udsende spørgeskema til samtlige vore forsamlingshuse for overblik 
                                      5. Medvirke til at Forsamlingshusene bliver optaget i Haarders Danmarkskanon 
 



Nyt fra Kommunen. 
 Man opfordres til at sende invitationer til Liv i landsbyerne ud på alle tilgængelige sociale medier 
Nyt fra udvalgene. 
 Århus kommune har nu besluttet placering af vindmøller og energianlæg. Har betydning for især Skb. 
Kommunes nordøstlige del. 
 Skb. Kommune har allerede nu reduceret CO2 med 45% og derfor allerede nået målet for 2025 på 32% 
 Varmeplanen for Skanderborg Kommune indeholder mulig udvidelse af fjernvarme til Låsby, Blegind, 
Tørring, Tulstrup og Skovby. 60 % nu forsynet med fjernvarme. 
 Øvrige områder i kommunen kan få hjælp til at undersøge mulighederne for tilkobling. 
 Målet er 100 % CO2 fri forsyning. Vedtaget og sendt til økonomi-udvalg. 
Hjemmesiden opdateres med: 
 Dette referat 

 
Referent: Jeppe 


