
 

 

Referat af møde nr. 99 Landsbysamvirket 
Tid: torsdag d. 9. februar 2017, kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Egil Jørgensen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Søren Blaa-

bjerg Poulsen, Anna Margrethe Kristensen, Bente Lundsgaard. Fraværende Hans Erik (Jeppe) 

Jepsen 

 

Godkendelse af referat nr. 98 

Generalforsamling 22. februar, Sognehuset i Gl. Rye 

Gl Rye varmeværk vil fortælle om deres succes om at drive varmeværk. 

Dirigent, Bente Lundsgaard. Egil Jørgensen, Leif Ifversen Olesen, stiller op som suppleanter. 

Beretning v/ Knud Erik.  Uddrag fra møder og aktiviteter i 2016 

Fremtidsplaner: bedre udnyttelse af forsamlingshusene – Liv i forsamlingshusene 

Trafikmøder, Idékatalog, fællesmøder, fundraising. 

Trafikmødet d. 2. februar på Fælleden: godt møde, fint fremmøde 

Kommuneplan: Knud Erik har aftalt et møde med Bente Hornbæk 

Liv i forsamlingshusene: Bente mangler fortsat tal/regnskab fra nogle af husene, for at få gjort 

regnskabet færdig. 2-3 huse havde fulde huse, de resterende var der halvfyldte huse, et enkelt 

forsamlingshus måtte aflyse. Der ser ud til at blive underskud på kr. ca. 10.000,-. 

Bente vil sende regnskab når alle har indberettet. 

Vi foreslår, det bliver 10 forsamlingshuse i 2017 imod 13 i 2016. 

Der indkaldes til møde d. 6. april m/Bo Jacobsen i ? forsamlingshus.- hvem byder ind? 

På dette møde inviteres 2 huse til at fortælle om deres erfaringer, godt/mindre godt.  

Dialogmøde om kulturpolitikken: Bilag sendt ud. Kulturpolitik og målsætninger/ fælleskaber – 

forsamlingshusene.  

Invitation til fundraising og workshop d. 2. marts, kl. 17.00- 20.00 på Fælleden. Man sørger selv 

for tilmelding til workshoppen.  

Nyt fra kommunen: Bente Lundsgaard fortalte Herskind forsamlingshus, som har fået tilbud 

om at deltage i Kulturring Østjyllands kulturtilbud: ” Kultur på hjul”. Det bliver d. 14. oktober. . 

Herskind forsamlingshus har sagt ja til tilbuddet og kontakter de involverede parter. 

Nyt fra udvalgene: 

Miljø og planl. v/Egil. Udvalget fortsætter arbejdet med sikring af skoleveje ved en række sko-

ler. 

Ansøgning til frigivelse af 3 mio. kr. til sikring af skoleveje. 

Friluftslivet – det grønne råd: 

Det grønne råd modtager gerne ansøgninger 

Det arbejder med flg. 



- Friluftslivet i Søhøjlandet 

- Ry Tree Top Park 

- Skimminghøj projekt 

- Galten Vest stien 

- Søtorvet i Skanderborg 

- Legeunivers på Himmelbjerget 

- Fællespladsen i Alken 

- Sti tunnel ved Veng skolen 

- Sansezonen ved Kildebjerg 

- Mossø rundt / Klostermølle 

- Trampestier ved Stjær 

Hvad skal hjemmesiden opdateres med? 

Dette referat 

 

 

 

 

 

Referent 

Anna Margrethe Kristensen 

 

 


