
Referat fra mødet i Landsbyrådet den 20.08.2018  

Sted: hos Inge, og siden ved deltagelse i Herskindsigts mødet på Hertha.  

Deltagere:  Anne Kaae, Inge Lorentzen, Anna Margrethe Kristensen, Sofie Boesen, Tina Thybo 
Sørensen 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

Referat: 

  Emne    

1. 

 

 

Mødets hovedformål var at komme i dialog med Herskindsigt og høre hvordan vi kan 

støtte hinandens arbejde.  

 

Samtidig skulle vi have styr på økonomien og de manglende midler til at betale 

Herskindsigt, for at bringe Landsbyrådets indslag i bladet og på infoskærmen i Brugsen.  

 

Der blev indgået aftale om, at Herskindsigt sender en kreditnota til Landsbyrådet, på den 

opkrævning der netop var fremsendt, og at Herskindsigten fremover bringer 2 siders gratis 

spalteplads med Landsbyrådets artikelmateriale.  

 

   

2 

 

Tina skriver til Bente fra Kommunen, og efterspørger info omkring politikernes evaluering 

af Visionsrapporten - og hvad der nu kommer til at ske fremadrettet med borgernes fine 

input. 

 

Inge svarer Finn Boisen, at han gerne må komme og deltage i vores møde i januar, og 

fortælle os om repræsentantskabet i Hertha. 

 

Vi holder sammen med Herskindsigt et stormøde den 19/11, og inviterer firmaerne i 

området, så vi kan komme i dialog. Snarest holder vi et møde, for at planlægge dagen. 

 

Gaver til nye borgere: 

Landsbyrådet har slet ingen penge og ingen indtægtskilder, ud over hvis vi kan søge fonde 

   



til bestemte formål. Det gør det lidt svært at give velkomstgave til nye borgere, og vi må 

nøjes med at give de gaver/gavekort, som virksomheder og foreninger vil give. 

 

Tina spørger Dekoplant, om de vil bidrage med et gavekort til nye borgere.  

 

Inge spørger Michael, om Brugsen fortsat bidrager med gavekort på 100 kr. til nye 

borgere. 

 

Foreningerne giver et valgfrit medlemskab til en af foreningerne.  Inge undersøger om 

Folkekøkkenet giver et års medlemskab. 

 

Velkomstfolderen: 

Tina tilretter folderen. Der skal stå, at folderen skal fremvises, hvis de nye borgere ønsker 

at tage imod et gratis medlemskab. 

Tilret også at folderen er fra Landbyrådet, Herskind Borgerforening, Beboerforeningen 

Fremad, Dagli`Brugsen Herskind, Herskind Boldklub, KFUM-spejderne, Folkekøkkenet og 

Herskind og Skivholme forsamlingshuse 

 

Inge, Tina, Sofie skriver et indlæg til Herskindsigt, der har deadline den 30/8 - og vi beder 

Trine om at lave et skriv fra busgruppen, og sende til os - så det kommer med og bringes 

sammen med vores skrift på 2 sider i Herskindsigt. 

3.  

Mødedatoer i efteråret: 

 

Vi mødes den 25/9 kl 19.00 hos Tina (møde fra 19-20 og derefter vin, ost og hygge) 

 

Vi mødes den 30/9 kl. 19.00 (KUN UDVALGET, DER SKAL PLANLÆGGE DEN 19/11 (Inge, 

Tina, Sofie, Anna Margrethe) 

 

Vi mødes den 25/10 kl 19.00 hos Anne. 

 

Vi mødes den 19/11 kl. 19.30 på skolen til stormøde sammen med Herskindsigt, hvor 

foreningerne  fra hele området bliver inviteret. 

 

Vi mødes den 11/12 kl 19.00 hos Inge. 
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