
Referat fra Landsbyrådets møde den 11. december 2018 kl. 19.30     Sted: Hos 

Sofie 

Deltagere: Anne Kaae, Inge Lorenzen, Sofie Boesen, Anna Margrethe Kristensen 

 

Fraværende: Tina Thybo Sørensen 

 

Referent: Sofie Boesen 

 

 Emne Opfølgning 

1. Årsmødet d. 6/2 
- Invitation er sendt til Herskindsigt og 

opsættes div. steder senest 14 dage 

før.  
Herskindsigt kontaktes med henblik 
på offentliggørelse på Facebook af 

invitation/dagsorden 
 

 
 
 

 
Næste møde 

2. Årsrapporten 
- Fokus på præsentationen 

- Oprids over hvilke emner, der ønskes 
beskrevet:  

- Visionsmøde 

- Visionsrapporten 
- Landbyrådet 2018 

- revision af vedtægter 

- økonomi 
- Busgruppe og busmøde 

- Integrationskaffe 
- Mødevirksomhed 

- centerlandsby jan18 

- afrapportering på 
Fælleden 

- fondsmøde 

- møde med Bente 
Lundsgaard vedr. 
landbyudvikling 

- Vindmøllerne i Hørslev 
- Velkomst til nye borgere 

- revision af 

velkomstbrev 
- afklaring af hvem der 

er ansvarlig for hvad.  

 
 

 
 
(Tina) 

(Tina) 
Anne K 
 

 
Anna Margrethe 

Anna Margrethe 
Inge 
 

 
 
 

 
 
 

(Birgit Sigfredsen) 
Sofie 
 

 
 
Udkast medbringes til 

mødet i januar d. 7/1 



3.  Integrationkaffe d. 12/1 - kl 14.30 - 17.00 
 

Inge Houg laver invitation 
 
Anna Margrethe udsender arbejdsopgaver 

snarest.  
 

 

4.  Årets landsby 
- alle er velkomne til at indstille en 

landsby/landsbyklynge 
- Vi laver en ansøgning 

Sofie laver et udkast 

5. Mødet på fælleden med Bente Lundsgaard 
- Hvordan kommer vi videre med 

visionsrapporten. 
 

- Der blev bidraget med en masse 

gode ideer til det fremtidige arbejde. 
- brug eksempelvis Landsbysamvirkets 

facebookside 

- mulighed for at søge kommunens 
pulje til landbyudvikling 

- ide om at søge om penge til ekstern 
hjælp 

- Byforskønnelse: 

skønpuljen/grønpartnerskabspulje 
- Indtænk udendørsfitness  
- Stisystem/cykelsti/trampesti til 

Skovby.  
- Hel hal - kontakt til boldklubben. 

 

- Flere af puljerne tildeler midler efter 
princippet krone til krone. Eget 
bidrag af arbejdskraft takseres til 

100 kr/time.  
Vi arbejder på at der nedsættes ad 
hoc grupper til årsmødet. 

 

 

6. Sparekassens fond 
- afslag på ansøgning om tilskud til 

afholdelse af integrationskaffe.  

 

7. Orientering om økonomi 

- Der er genereret et overskud på små 
4400 kr. bla ved salg af kaffe til 
busmødet, donation fra Herskindsigt 

og et sponsorat fra en privat 
erhvervsdrivende.  

 

8. Eventuelt 
- næste møde d. 7/1 hos Anna 

Margrethe kl. 19.00 

 



 Næste møde - dagsorden 
1. Besøg af Finn Boisen - repræsentant 

i Hertha for landsbyrådet.  
2. Årsmødet og landsrådets tilbud til 

lokalsamfundet - invitation i 

Herskindsigt/  
Årsrapporten samles 

3. kontakt boldklubben vedr mulighed 

for at søge landbysamfundenes 
udviklingspulje.  

 
Inge indkalder Finn 

 


