
 
 
 
 
Referat 

Møde nr. 97 Landsbysamvirket 
 

Torsdag den 24. november 2016, kl. 17.00 – 19.00 
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Bente Lundsgaard Jensen, Hans Erik 
(Jeppe) Jepsen og Søren Blaabjerg Poulsen, Orla Jegstrup, Fraværende: Leif Ifversen Olesen, 
Arne Nørskov, Anna Margrethe Kristensen, 
 
 
Godkendelse af referat nr. 96; OK  
Årets landsby:  
 To indkomne forslag. Enigt valg.  
Generalforsamling:  
 Søren undersøger placering i Gl. Rye. Jeppe undersøger evt. indslag fra Landsbyernes Fællesråd. Ellers 
andre muligheder….? 
Hjemmeside:  
 Orla har allerede lagt en ny hjemmeside på nettet. Meget brugervenligt og kan åbnes for mange input. 
 Enighed om at siden også skal have en opkobling på Facebook 
Nyt fra Kommunen, Bente:  
 Opklarende møde med kommunen om ansøgninger til LANDSBYKLYNGER på vej hurtigst muligt. Jep-
pe og Knud Erik deltager. 
 Tebstrup deltager i undersøgelse om mulig lokal energiforsyning. 
 Kulturring Østjylland (Culture By Bike) del af Århus 2017 ventes færdig i marts. 166 sider kørselsvejled-
ning til cykelruter omkring Århus, fra Odder til Grenå og hele vejen udenom.. Mange hotspots og små tur-
forslag. 
Nyt fra udvalg.  
 Penge, oprindeligt beregnet for Foreningernes Dag/Fortællinger 175.000 udmøntes nu i pulje STYRK 
BOSÆTNING og kan søges efter nærmere regler med max 20.000 pr. ansøger. Engangsbevilling. Of-
fentliggøres meget snart. 
Evt.  
 Kommunalplan: Landsbysamvirket blev i sin tid inviteret med til at deltage i planlægning med hensyn til 
bosætning på landet. Planen er imidlertid ikke nået så langt, men alligevel oplever man i nogle af vore 
landsbyer, at ønsker om udstykning afvises med henvisning til at dette landsbyudvalg ikke er nedsat 
endnu. 
 Det virker helt paradoksalt, at vi skulle være medvirkende til at udsætte sagsbehandling af ønsker der 
ellers ville styrke vore landsbyer!!  
 Vi så gerne den kommunalplan færdig nu og vi har ikke tænkt os at barsle med restriktioner, men 
tværtimod gøre det nemt og tilgængeligt at bosætte sig på landet. 
Hjemmeside: Opdateres med dette referat, indbydelse til Trafikken i din Landsby, spørgeskema til vore 
forsamlingshuse når de sidste to foreligger. (senest primo januar)  
Referent: Jeppe 


