Referat fra ekstraordinært møde i Landsbyrådet den 25. april 2018
Fremmødte i antal: 11
Referent: Tina Thybo
Ordstyrer: Inge Lorenzen
Dagsorden:
Valg af ny bestyrelse
Anne Kaae (2 år): Kasserer
Tina Thybo (2 år)
Inge Lorenzen (2 år): Kontaktperson
Sofie Boesen (1 år)
Anna Margrethe Kristensen (1 år)
1.suppleant: Per Clauson-Kaas
2.suppleant: En person fra Hertha
Revisor: Per Dalsgaard
Revisorsuppleant: Hans Gravsholt
Rådet forsøger at skaffe en tilknytnings-person fra hver forening i lokalområdet.
Vores første møde bliver den 14. juni kl. 19.00 – 21.30 hos Anne Kaae.
Det første punkt bliver at se på vedtægterne - og det nye Landsbyråd vil tilstræbe at være
mere med i foreningernes møder og gøre Landsbyrådet synlig.
Vi talte om at trække på de unge, og få dem med ind over – så deres idéer også tænkes med.
1. Skal vi nedlægge Landsbyrådet i området.
Nej, vi ønsker at rådet skal bestå – se konstituering ovenfor
2. Busgruppe nedsættes
Sjelle/Skjørring har en gruppe, der vil arbejde for at bevare bussen, og det vil være dejligt,
hvis nogle ville melde sig herfra til at danne vores egen lokale gruppe. Anna Margrethe
Kristensen melder sig og ønsker at være med i busgruppen.
Vi talte om alternative muligheder, såsom samkørsel fra Brugsen, mindre offentlige busser,
der blot kører til- og fra Tilst, så vi kan komme videre derfra. F.eks nogle paraplyholdere,
der viser at man gerne vil med op at køre, eller andre signaler der viser, at man har behov for
kørsel.
Vi har også en tanke om en APP- mulighed, hvor man kan byde ind og tilbyde/efterspørge
samkørsel.
Men faktisk betaler vi jo vores skat, og for at få adgang til de fælles offentlige goder, der er i
samfundet, bør vi forsøge at fastholde vores bus. I forvejen tilbydes vores unge ikke de
bedste muligheder for fritidstilbud set i forhold til de muligheder, der er i større byer, og vi
har generelt svært ved at benytte kulturtilbud og institutionstilbud i Aarhus og Skanderborg.
Helleanlægget ved Blomsterparken er ikke blevet til noget, men Anne Kaae fortæller, at der
sker noget nu, så det varer ikke længe før et helleanlæg etableres og byskiltet flyttes tættere
ind imod Aarhus.
3. Den løse og gode snak omkring bordet
Jesper fortæller, at Herskindsigt arbejder kraftigt på at områdets borgere bliver brugere på
deres Facebookside – og at Herskindsigt Facebook siden bliver der, hvor borgerne starter
deres søgen efter oplysninger om lokalområdet. De har også købt sig adgang til Brugsens

infotavle. Man kan skrive til Herskindsigt@gmail.com, hvis nogen ønsker at få noget lagt på
siden.
Vi talte kalendere og møder i foreningerne. Det er svært at planlægge uden at det ramler ind
i andres møder, og især generalforsamlingerne i foråret hober sig op og ramler sammen.
Inge Lorenzen foreslår, at man holder en fælles generalforsamlingsdag, hvor alle foreninger
afholder deres generalforsamling i hallen.
Eva Bach fortalte, at det nye seniorråd går videre med ønsket om seniorboliger, har hun læst
i Folkebladet - og det er der behov for, pointerer hun, at det skal være nogle boliger, som er
særligt tilegnet de ældre. Anna Margrethe Kristensen tilføjer, at der er brug for almennyttige/leje boliger. På Hertha er der også lejeboliger, som af og til bliver ledige.
Rapportgruppen, der laver Visionsrapporten til Byrådet senest den 1. juni, består af Anne
Kaae, Inge Lorenzen, Tina Thybo Sørensen. Der vil blive afholdt en release fest i Brugsen
den 28. eller 29. maj, og her ønsker vi at overrække rapporten til Borgmesteren eller til en
anden Byrådspolitiker.
Vi kom til at tale om ”Madtemplet” og hvad det er for noget. Flere har hørt noget om det, og
Sofie kunne fortælle lidt. Der har været 10 forskellige bud, fra forskellige skoler/institutioner. 2 bud er gået videre, og skolen har et par muligheder for, hvor og hvordan det
skal etableres. Udgiften til etablering bliver omkring 10 mio. kr. Pengene er ikke bevilget,
og sagen er endnu ikke forelagt Byrådet, fortæller Per Clauson-Kaas. Meningen er, at
borgerne bl.a skal kunne komme og hente mad med hjem. Sofie fortæller, at der er venteliste
på madordningen på skolen i øjeblikket. Så der er et behov for en madordning.
Vi talte om de unge, og at deres behov ikke dækkes i øjeblikket. De har brug for at kunne
mødes i andre rammer, og Jesper foreslår, at Herskind kan blive dét sted, hvor vi tør eksperimentere mere med at give de unge ansvar. Vi oplever. at tilbuddene til de unge ligger for centralt omkring Skanderborg by, og der er altså meget langt derned. De unge har brug for at
være sammen, men vi har ikke helt rammerne. Ungdomsklubben har ikke dét, der fanger dem.
De unge har også svært ved at samles om holdspil i Herskind Boldklub, fordi der ikke kan
rejses hold. Sofie siger, at de unge skal kunne være med, uanset om de er eliteudøvere eller
ej. Men det er, som om de søger til de større klubber i større byer.
Hvis hallen pladsmæssigt kunne rumme det, så kunne vi få en indendørs fitnessbane der –
og også en udendørs bane, og de unge ville kunne samles der. Vi også lave tilbud med
planlægning af ture for de unge, ud og se andre steder sammen.
Sofie siger, at de unge lige skal hjælpes lidt på vej, men ellers ønsker at være selv og kunne
være sammen et sted, hvor de har lov til at være. F.eks. er de unge på legepladsen og hygger
sammen der. Der er enighed om, at det med at høre de unge er meget vigtig.
Inge spørger ind til transportspørgsmålet for vores område, og efterlyser et råd til, hvordan
Landsbyrådet kan arbejde med dette emne i rapporten. Vi ønsker frem for alt at vores bus
bevares, men alternative muligheder blev fremlagt.
Herskindsigt har nogle midler, som Landsbyrådet evt. kan anvende – så lad os tale om det,
hvis der er behov. Når der flytter nye borgere til byen, så får de en velkomstgave (2 fl. Vin
og et års medlemskab til en af områdets bestyrelser). Vi tager en snak med Inge Houg
Jakobsen om, hvordan det plejer at foregå, og Landsbyrådet vil se på velkomstbrochuren og
tilrette den. Heri skal indgå oplysninger om, hvor borgerne kan søge deres viden om
aktiviteter, og hvordan man finder Facebooksider, hjemmesider osv, der tilhører vores
lokalområde. Landsbyrådet ønsker sin egen mailadresse og kan nu kontaktes på
landsbyrad@gmail.com.

