
Referat fra Landsbyrådets møde den 1. november 2018 kl. 19.00      Sted: Hos Anne Kaae 

Deltagere: Anne Kaae, Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Tina Thybo Sørensen 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 Emne 

1. Gennemgang af dagsorden 

2. Vedtægterne: 

Anne Kaae tilretter vedtægterne ifht. det aftalte på mødet. 

3. 

Årsmødet i februar 

es i Herskind Forsamlingshus den 6. februar i forlængelse af  Grundejerforeningen 

Lærkebo og Herskind Forsamlingshus generalforsamlinger: 

00 start med fællesspisning i salen – suppe og brød 

00 generalforsamlingerne starter 

30 årsmødet starter – kaffe/kage 

kriver ud til foreningerne efter vores møde den 19.11, at vi afholder årsmødet denne 

dato, og at der på  mødet afgøres, hvad vi skal arbejde med i det kommende år. Her 

nævnes igen visionsrapporten. Inge skriver samtidig datoen for integrations-kaffen. 

4 

Fundraisingmødet i Borgernes hus 

g Anna Margrethe tager afsted og har ørerne åbne ifht. hvad både Landsbyrådet og 

andre foreninger kan søge. På vores møde den 19.11 orienterer Tina om den viden, vi 

fik. Tina og Anna Margrethe skriver et indlæg til Herskindsigt om fundraisingmødet. 

4. 

Økonomi: 

Anne har været i banken, og kommer  rundt og til os andre for at få en underskrift på, 

at Anne kan administrere vores nemkonto. Pengene fra salg af kaffe/kage ved 

busmødet indsættes på den nye konto, når den er lavet. 

5. 

Velkomstmateriale 

Margrethe har fået et sæt af det materiale, der omdeles til nye borger i Skovby og 

Galten. Dette materiale vil vi gerne, at vores borgere også får. Anna Margrethe 

undersøger om tilflyttere til Skivholme Sogn allerede får samme materiale, eller også 

kan få det fremover. 

6. 

Busmødet: 

Der var kæmpe stort fremmøde, og området har fået fin reklame ud af dette 

arrangement. Og vi tjente godt på salg af kaffe/kage. Busgruppen arbejder videre med 

sagen. 

5. Sparekassens fond: 



Ansøgningsfristen er i november måned. Vi søger til afholdelse af integrationskaffen. Vi 

søger også tilskud til udformning af velkomstbrochuren. Anna Margrethe udfylder og 

afsender ansøgningen, men Anne underskriver den. 

6. 

bysamvirkets forslag til Byrådet 

bysamvirket har fremlagt nogle kriterier for tildeling af støtte via de 5 mio kr., der er 

afsat. Byrådet skal behandle sagen på det kommende Byrådsmøde. 

indsigt – næste nummer 

- Invitation til integrationskaffe 

- Invitation til Årsmødet 

- Referat fra fundraisingmødet i Borgernes Hus i Veng 

7. 

Eventuelt. 

Skolebussen kører ad Vibevænget og det giver farlige situationer 

Tina kontakter Skolebestyrelsen og beder dem tage sig af sagen. 

 
 
Punkter til mødet den 19.november hos Tina 
 

1. Fundraising – Tina fortæller om mødet i Borgernes Hus i Veng. 
2. Endelig gennemgang af vedtægter 
3. Eventuelt. 

 
 
 


