Referat af bestyrelsesmøde nr.55 i Landsbysamvirket
Torsdag den 24.maj 2012 kl.19 på Rådhuset, Skanderborg
Deltagere: Bente Lundsgaard Jensen, Lars Andersen, Orla Jegstrup, Arne Nørskov, Egil Jørgensen
og Hans Gravsholt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat af møde nr. 54. Godkendt.
2. Busturen d.2.juni til Ry og omegn. Status: 52 tilmeldt. Egil har bestilt bus til 50 personer, men
spørger, om det er muligt at få en dobbeltdækker til 60-70 personer. Han har aftale med bager og
slagter, og antal kan ændres få dage før d.2.juni. Lars sørger for øl og vand. Han har aftale med
Gudenå-skolen. Der mangler endnu nogle få aftaler med lokale, der kan fortælle, men stort set er
turen på plads. Orla undersøger aftalen med Bendt Nielsen, der er med på 1.halvdel af turen. Der
var enighed om, at det var fint med start på Gudenå-skolen og ophold i Alken, da det var disse steder, Landsbysamvirket blev startet. Alle i bestyrelsen møder ca.kl.930.
3. Nyt fra projekt ”Liv i forsamlingshusene”. Det er 9 forsamlingshuse, der har meddelt, at de gerne
vil deltage. Det drejer sig om Blegind, Firgårde, Fruering, Hylke, Sjelle, Stjær, Storring, Tepstrup
og Voerladegård. Bo Jakobsen er orienteret og arbejder videre med opgaven.
4. Foreningernes aften, hvordan i fremtiden? Brevet fra Jesper blev gennemgået. Som det fremgår
af Jespers redegørelse, har deltagerne været tilfredse med arrangementet, som har funktion og karakter af et skulderklap. Til de stillede spørgsmål var svarene, at det seriøse indslag skulle komme før
underholdningen, og måske bør ”Samvirker og udvalg” ændres, så det kun var en præsentation af et
par og af nogle andre de følgende år. Der var tilsyneladende ikke stor effekt på netværksdannelse,
men måske var det en god idé med ”udklædning” fx i specielle veste med refleks til bestyrelsesmedlemmer, der kunne omdele foldere o.a. Bente skriver en redegørelse, som Lars læser korrektur på.
5. Trafikdæmpning. Lars har ikke kunnet få kontakt med Kurt Sørensen, så der var intet nyt.
6. Nyt fra udvalgene. Egil havde fundet en del fra udvalgene. Især pkt.132 og 133 fra mødet i Økonomiudvalget d.22.maj var interessante. 132 drejer sig om forslag til Natura 2000 handleplaner om
området omkring Tåstrup Sø og om Salten Å og Mossø samt området omkring Ejer og Yding. De to
førstnævnte vedr. især nabokommunerne. 133 drejer sig om Vandhandleplan 2012 for Skanderborg
Kommune. Planerne går bl.a. ud på at fjerne 36 spærringer og frilægge 4 km rørlægninger. Der vil
blive ændret vedligeholdelse på 43 km og blive restaureret ca.13 km vandløb.
Økonomiudvalget tilsluttede sig indstillingen fra Miljø- og Planudvalget, og forslagene sendes til
høring i hhv. 8 og 10 uger.
7. Skanderborg-bogen. Lars har afleveret det før mødet udsendte udkast, og Orla har leveret en halv
snes billeder. Bogen forventes at udkomme i august. Den skal erstatte den i 2007 udarbejdede bog på
265 A4 sider med mange flotte luftfoto.
8. Eventuelt. Næste møde samme sted d.21.juni kl.19. Derefter er de 16.8., 6.9., 11.10.og 15.11.
9. Hvad skal hjemmesiden opdateres med? Orientering om Ry-turen er på og skal måske suppleres.
Dette referat skal på, når bestyrelsen har haft det et par dage. Desuden skal der vises link til nogle af
de emner, som Egil havde fundet fra udvalgene. Det er især pkt.132 Forslag til Natura 2000-handleplan med omtalen af Tåstrup Sø og mose, Salten Langsø-Mosø-Gudenå samt Yding og Ejer Skov
samt pkt.133 Vandhandleplan for Skanderborg Kommune .
Ref. Hans Gravsholt

