
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 95 Landsbysamvirket 
 

Tid: Torsdag den 13 .oktober 2016. 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Bente Lundsgaard Jensen, Hans Erik (Jeppe) 
Jepsen, Søren Blaabjerg Poulsen, Orla Jegstrup, Leif Ifversen Olesen, Arne Nørskov. Fraværende: An-
na Margrethe Kristensen. 
Søren Blaabjerg Poulsen indtræder som nyt medlem af bestyrelsen mens Leif Ifversen Olesen beklæder 
rollen som suppleant. 
 
 Godkendelse af referat nr. 94, samt dagsorden. OK!  
 Foreningernes aften: Egil og Jeppe deltog i formøde om mulig underholdning og man peger på mulig-
heden for at finde mere egnede lokaler, måske på nyt rådhus eller på Sølund. 
 Projektet landsbyklynger: Et samarbejde mellem Realdania, DGI og Lokale og Anlægs-fonden giver 
mulighed for at få støtte til udvikling og projektering af samarbejde mellem flere landsbyer. 
 Samarbejdet kan bestå af mange facetter, alt over stisystemer, sundhed, fælles arrangementer, facilite-
ter til fælles afbenyttelse, styrkelse af mødesteder som kan være med til at styrke bosættelsen på landet. 
 Den enkelte kommune indsender ansøgning på initiativtageres vegne. Støtte på op til 200000 går til 
planlægning og ansættelse af vejleder, og de enkelte ansøgninger bør tage højde for at man i eventuelle 
kommende projekter også skal medregne både en vis egenbetaling, muligheden for at søge fonde og ik-
ke mindst frivillige arbejdstimer (jvf. Grønne partnerskaber) 
 Orla rundsender betingelser og skema til vore medlemmer. 
 Knud Erik undersøger om samarbejde mellem landsbyer i to nabokommuner også kan komme på tale. 
Kommunegrænser kan af og til virke lidt vilkårlige. (eks. Laven, Alling og Tørring) 
 Årets landsby: ansøgningsfrist 23. nov. Vi holder hurtigt ekstramøde derefter for indstilling. 
 Bredbånd og mobil-dækning: Adgangen til bredbånd i kommunen synes generelt at være tilfredsstil-
lende, hvorimod mobil-dækningen mange steder er mangelfuld. Man arbejder på at kortlægge dette på 
samme måde som på Djursland, hvor man simpelthen har påmonteret skraldebilerne måleudstyr, og 
dermed foretaget kortlægning af hele området. 
 Initiativer i forhold til forsamlingshusene. (fokusområde) 
 Forsamlingshusene i vores kommune bliver anvendt på mange forskelligartede måder, lige fra professio-
nel udlejning med forpagter til beboerhuse med fokus på det lokale og beskeden udlejning. 
 Generelt kan vi konstatere gennem vores sekretær Bente Lundsgård, at der oftest er tale om små øko-
nomier, der som regel akkumulerer et beskedent overskud, undtagen i tilfælde hvor større reparationer og 
fornyelser trækker røde bundlinjer. Flere huse har lånt af kommunen til fornyelser, og andre fundet støtte 
via fonde. 
 Så vidt vi kan skønne er især energi-regningen en større belastning for disse små økonomier. 
 Flere huse har allerede benyttet sig af de forskellige muligheder for at få besøg af en energi-konsulent og 
er ved at afhjælpe disse problemer. 
 Men vi kunne måske hjælpe ved at tilbyde et kursus i at søge midler, bl.a. gennem ”Tilskudsbasen”.  



 Vi arbejder fortsat på at producere et spørgeskema til forsamlingshusene, og vil her lægge dette forslag 
frem. 
 Nyt fra Kommunen. 
 Liv i landsbyerne  har måttet aflyse i Alken og det kniber lidt med tilmeldinger flere steder. Så send ud på 
alle tilgængelige sociale medier!! 
 Nyt fra udvalgene. 
 De første beregninger for udgifterne til grundvansbeskyttelse er nu sendt ud til Ry og Låsby. Man har her 
beregnet de berørte arealer og fremsat en erstatningssum på 60.000 kr. pr hektar. Bliver disse summer 
godtaget af lodsejerne (hvilket er et godt spørgsmål) har man en parameter for hvor meget det kommer til 
at betyde for mange af vore små vandværker, som endnu ikke har modtaget en oversigt. 
 Evt: Dansk Media (Orla) fremsender oplæg til ny hjemmeside. Jeppe kontakter Jette Smith for 
fastlæggelse af «Trafikken i din Landsby» 
 Hjemmesiden opdateres med: 
 Dette referat, årets landsby mv. når ny hjemmeside fungerer 

 
Referent: Jeppe 


