Referat fra Landsbyrådets og Herskindsigts fællesmøde

Den: 30.08.2018 kl. 19.00
Sted: Hos Inge Lorenzen
Deltagere: Inge Lorenzen, Jesper Rabes Laursen, Tina Thybo Sørensen
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
Mødet skulle omhandle planlægningen af et stort fælles møde
den 19/11, med deltagelse fra alle foreninger i området. Her
skulle der gives mulighed for, at foreningerne kunne snakke
sammen om, hvordan vi kan få glæde af at samarbejde og støtte
hinanden.
Imidlertid finder vi nu ud af, at det bliver for meget at samles i
november, når alle foreninger afholder generalforsamlinger i
februar/marts, og Landsbyrådet meget gerne vil have foreningerne med
til Landsbyrådets Årsmøde, som også ligger i februar. Derfor valgte vi,
at vi ikke vil gøre forsøget og glemmer idéen om dette stormøde igen,
1.

da vi ikke tror, at vi kan samle foreningerne to gange på så kort tid.
Skanderborg Kommune har ytret, at de vil afholde en Fernisering den
01.10.2018, så de visionsrapporter de forskellige landsbyer har
fremsendt til Byrådet kan blive vist frem. Herskind Boldklub indkalder til
visionsaften den 13.09 (Flemming Mølgaard fra DGI holder et oplæg kl.
19.00), så er der skolefesten i november. Og alt i alt sker der for meget
i efteråret til at presse endnu en aften ind i planerne.
I stedet arbejder vi mod, at Herskindsigt og Landsbyrådets næste
generalforsamlinger afholdes samme aften – engang i februar måned
2019, og vi udvider aftenen til at være en hyggeaften evt. med vin og
gode sager, og Hermus der underholder for os. Vi prøver at spørge
grundejerforeningerne, om de er interesseret i at være med. Det kræver

Side 1 af 2

at Herskindsigt laver om på deres vedtægter, og flytter deres
generalforsamling fra november til februar. Jesper går til baglandet og
hører, om de finder idéen god.
Byrådet har den 29.08 gennemgået alle de Visionsrapporter, som de har
modtaget fra landsbyerne. Og er nu ved at planlægge en Fernisering
den 1. oktober kl 19.00 på Fælleden. Her bliver rapporterne vist frem.
De har også lagt en liste op på Skanderborg kommunes hjemmeside
under Byråd/økonomi/dagsordener 29.08, hvor et sammendrag af
rapporternes indhold er listet op.

Side 2 af 2

