
Referat fra Landsbyrådets møde den 19. november 2018 kl. 19.00      Sted: Hos Tina 

Deltagere: Anne Kaae, Inge Lorenzen, Sofie Boesen, Tina Thybo Sørensen 

 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

  Emne    

1. 

 

Gennemgang af dagsorden 

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

   

2. 

 

Fundraising: 

Anna Margrethe og Tina deltog i Borgernes Hus i Veng den 14.11 i mødet omkring 

fondsansøgninger. Skanderborg Kommune var værter og repræsentant fra Fondshuset 

var til stede. 

Tina sender skriftet designet til Herskindsigt ud til de forskellige foreninger, og 

samtidig opfordrer vi til at de deltager i Årsmødet den 6. februar, hvor der vil blive talt 

mere om fonde, men også om hvilke dele af visionsrapporten vi skal arbejde videre 

med. Visionsrapporten vedlægges som en fil.  

   

3. 
Endelig gennemgang af vedtægter 

Vedtægterne, som Anne havde om- og renskrevet endeligt, blev fremlagt og godkendt.  
   

4 

Årsmødet 

Vi opfordrer foreningerne til at deltage i vores årsmøde. Sofie skriver forslag til 

invitation, som kan sendes ud til foreningerne i starten af januar. Endelig udformning 

drøftes ved mødet i december. 

Inge skriver tekst til Herskindsigt angående indkaldelse til Årsmødet, så det kommer i 

bladet nu. 

   

5. 

Visionsrapporten og dét at komme videre 

Tina tager kontakt til Bente Lundsgaard og aftaler et eftermiddagsmøde, hvor Anne og 

Tina tager ned til hende på Fælleden, og hører mere om forslag til, hvordan vi kan 

komme videre med de fine idéer fra visionsrapporten.  

   

6. 

Eventuelt. 

Vi opretter en idébank, hvor vi indskriver de ideer vi får. Tina opretter en sti i 

Onedrive, så vi alle kan skrive direkte i dokumentet, når vi har gode idéer. 

 

Skolebussen, der kører gennem Vibevænget i ret høj fart. Sofie har talt med 

konstitueret leder, Mogens Christensen – og han har talt med dem, der er ansvarlig for 

skolebussen. De tager sagen op. 

 

 

   



 

Faste mødedage fremover: 

Vi aftaler fremover at vores møder afholdes hver den 1. mandag i måneden, undtagen 

i juli/august.  

 

Punkter til næste møde: 

1. Årsmødet den 6.2. Sofies invitation til foreningerne 

2. Årsrapporten - udarbejdelse 

3. Integrationskaffe 

   

 
 
 
 
 
 


