
 

 

 

 

  

ÅRSRAPPORT FOR 2015 

ÅRSRAPPORT FOR 2015 

LANDSBYRÅDET FOR 

HERSKIND-SKIVHOLME 

Rapporten indeholder et resumé over de aktiviteter, som Landsbyrådet for Herskind-

Skivholme har beskæftiget sig med i 2015.  

 



 

 
 

1
 

 

LANDSBYRÅDET 

FOR HERSKIND-

SKIVHOLME 

ÅRSRAPPORT FOR 2015  

ØKONOMI 

Landsbyrådets virke finansieres blandt andet via udgivelsen af 

Herskindsigt, hvor indtægterne fremkommer ved salg af annoncer og 

betaling pr side fra de lokale foreninger. Desuden forsøger vi at skabe 

et overskud på den årlige Landsbydag. Endelig prøver vi at skaffe 

midler via ansøgninger om tilskud fra fonde og kommunale puljer. 

 

Regnskab for 2014 og egenkapital pr. 1. januar 2015 

Udgifter  Indtægter 

Egenkapital 01.01.2014   24.964,04 kr. 

Årsmøde  1.676,67 kr.  

Bestyrelsesmøder  730,05 kr.   

Velkomstgaver 1.252,00 kr.  

Herskindsigt, Monitor i Brugsen  11.375,00 kr.  19.350,00 kr. 

Diverse 350,00 kr. 350,00 kr. 

Jutlander Bank 9436-6611944444   30,03 kr. 

Kontingenter til andre foreninger  1.090,00 kr.  

Fuglekikkert 7.800,00 kr. 7.800,00 kr. 

EDB udgifter  0,00 kr.  

Landsbydag 2014  19.235,27 kr.  19.732,00 kr. 

Motorvej udvalg 14.267,68 kr.  

Ialt i året  57.776,67 kr.  72.226,07 kr. 

   57.776,67 kr. 

Egenkapital pr. 31. december 2014   14.449,40 kr. 

   

   

FORMÅL MED 

LANDSBY 

RÅDET 

Landsbyrådet arbejder for 

bevaring af skole, Brugs, 

foreningsliv og nærhed i 

vores samfund.  

Landsbyrådets virke er 

Herskind, Skivholme og 

omegn. 
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AKTIVITETER 2015  

Ud over løbende at følge med i hvad der foregår i og omkring Herskind/Skivholme, har vi deltaget i 

diverse møder i kommunen for derigennem at sikre, at områdets interesser bliver tilgodeset. 

Hovedvægten af vores arbejde har været lagt på følgende emner:  

Landsbydagen 

Årets tema var ’På sporet af fremtiden’. 

 

Det er en kendsgerning, at jordens ressourcer ikke er uendelige, og derfor blev der sat fokus på 

miljøbevidsthed som overordnet tema for Landsbydagen 2015. Alt, der kunne overføres på dagens 

indhold, kom derfor i spil. 

 

Den ydre ramme bestod af 4 store plancher 

hængt op i hallen. De to første viste, hvordan 

området så ud i gamle dage, den tredje viste, 

hvordan området ser ud i dag, og den fjerde 

handlede om, hvordan vi ønsker, det skal se ud i 

fremtiden. Her var der mulighed for at sætte 

labels op med ønsker til fremtiden - af eksempler 

kan nævnes: seniorfællesskab, byportal i 

Herskind- Skivholme, cykelsti mellem Herskind- 

Skovby, bedre infrastruktur mellem 

Herskindområdet og Skanderborg, nej til motorvej 

i Skivholme og sommerland/vandland Østjylland 

mv. 

 

Der var opstillet boder med deltagelse af lokale 

virksomheder, bl.a. Auraenergi, Renosyd og Hertha, og 

der var en udstilling med fantasifulde kreationer af 

genbrugsmaterialer lavet af Herskindskolens elever. 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet bestod af følgende: 

 

• Sporvejsorkestret gik fra Brugsen op til skolen 
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• Optræden ved Herskind Skole og Børnehus – børnehavebørn og skolens kor 
• Årets taler var Torben Steen, ledende konsulent, som holdt et flot indlæg om fremtidens 

skole. 
• Fællesspisningen stod Herskind Folkekøkken traditionen tro for. Under temaet madspild 

havde Brugsen henover tid samlet ufordærvede madvarer sammen, som folkekøkkenet 
løbende havde afhentet. Disse madvarer var så udgangspunkt for aftenens menu som bl.a. 
bestod af mange forskellige slags delikate madtærter. 

• Modeshow som tog afsæt i genbrugstøj fra Røde Kors i Galten, som velvilligt havde lånt tøj til 
mannequiner i alderen fra 6 - 72 år fra lokalområdet.  

• Diskotek på skolens område for indskoling og mellemtrin, mens der var underholdning i 
hallen af Hermus. 

 

Generelt var det en særdeles vellykket dag med god respons og stor tilslutning fra områdets 

beboere og alt dette kan ikke etableres uden en kæmpe indsats fra frivillige i Herskind- Skivholme. 

 

Velkomstgaver 

Landsbyrådet havde i løbet af vinteren 2014 en 

diskussion omkring integrationen af tilflyttere i 

lokalsamfundet. Der er ingen tvivl om, at det er 

rigtig vigtigt, at nye Herskind-Skivholme borgere 

føler sig velkomne og hurtigt begynder at opfatte 

sig som ”en del af byen”. Ved at føle sig som en 

”del af byen”, vil man naturligt søge til skole, 

foreninger og den lokale Brugs og have en 

interesse i, at byen fortsat udvikler sig. Lysten til at 

være aktiv øges i takt med, at man får kendskab til 

mulighederne og begynder at knytte kontakter. 
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Alle tilflyttere (som landsbyrådet eller andre får kendskab til) får derfor en velkomstgave bestående 

af vin/chokolade og et årsabonnement til en af foreningerne i området. Denne praksis haltede lidt, 

men er tilsyneladende kommet på ret køl igen – i hvert fald er der udleveret 18 indflyttergaver i 2015. 

Det er Inge Houg Jakobsen og Bent Nielsen, der står for det praktiske arbejde med at holde styr på 

tilflyttere og uddele velkomstgaverne. Tak for indsatsen! 

Cykelsti / Sikker Skolevej 2015 

Det var så året 2015, hvor det skete. I februar kom Kirsten Andersen fra kommunens tekniske 

udvalg til generalforsamlingen i Skivholme forsamlingshus, hvor hun orienterede om den kommende 

cykelsti - dog var projektering ikke helt færdigt, da der stadig var forhandlinger med et par 

grundejere. 

Da vi så havde Landsbydag, kom der en god meddelelse om, at man nu var blevet enige, og at 

projekteringen kunne gøres færdig. Kirsten Andersen skulle dog på barsel, så der var lige en anden, 

der skulle sættes ind i sagerne. Det blev Herdis Jensen, som vi havde et par gode møder med hen 

over sommeren, hvor vi blev enige om, hvordan vi kunne løse udfordringen vedr. afslutning af stien i 

Skivholme. Herefter kunne projekteringen færdiggøres, og man kunne sende projektet i licitation. 

Gravearbejdet kom i gang, men som alle 

ved, har det regnet meget, og dette har også 

drillet entreprenøren. På et tidspunkt så det 

nærmest ud, som om vi i Skivholme havde 

fået en ny flod i stedet for en cykelsti, så 

meget vand kom der. 

Nu har man formentlig fået styr på vandet, 

men denne forsinkelse gjorde, at asfalten må 

vente til foråret 2016. 

Skoleleder Kim Sørensen og Jesper Laursen fra Herskind har haft en del møder og korrespondance 

med kommunen om Sikker Skolevej, som er mundet ud i, at der er kommet en fodgængerovergang 

med lysregulering over Langelinie ved Dagli’ Brugsen.  
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Projektet blev forsinket af, at en del rør og ledninger under vejen ikke var på kommunens tegninger, 

hvilket voldte en del udfordringer.  

Lysreguleringen er samtidig en fartdæmpning for de gennemkørende biler, idet lyset først skifter til 

grønt for bilerne, når fartbegrænsningen overholdes. 

Elever fra Herskindskolen har også været på kursus i, hvordan man styrer en ”gåbus”, som gerne 

skal starte i år 2016.  

Motorvejsgruppens arbejde 

Motorvejsgruppens arbejde i 2015 har været præget af Folketingsvalget og usikkerhed om, hvordan 

politikerne ville prioritere Transportministeriets anlægsinvesteringer. 

Den nye motorvejsgruppe under Landsbyrådet genoptog det tidligere samarbejde med modstandere 

af den sydlige linjeføring fra vore naboområder. Det har givet en stærk gruppe med mange 

dedikerede og arbejdsomme medlemmer.  Vi har afholdt adskillige fællesmøder i årets løb. 

Vi har ligeledes fortsat samarbejdet med grupper i Aalborg, som er modstandere af en ny 

Limfjordsforbindelse via Egholm. Der har været afholdt 4 fællesmøder i løbet af året, både i Aalborg 

og her hos os. 

Gruppens første større projekt var, på vegne af 

Landsbyrådet, at arrangere valgmødet den 7. maj i 

Herskindhallen. Mødedagen viste sig at være velvalgt, da 

Folketingsvalget som bekendt da var udskrevet, og vi 

allerede inden havde fået tilsagn fra de fleste 

paneldeltagere. Panelet på 9 personer bestod af en 

minister, folketingsmedlemmer og folketingskandidater. 

Valgmødet var meget velbesøgt.  

Under valgkampen gennemførte vi en rundspørge til godt 

100 folketingsmedlemmer og kandidater for at høre deres 

holdning til hele beslutningsprocessen i forbindelse med 

transportforliget fra juni 2014. Vi fik en hel del 

besvarelser, desværre var mange de sædvanlige politiker 

svar eller ”ikke svar”. Men heldigvis var flere også enige 

med os i, at processen og beslutningen var forkert.  

I den aktuelle situation med spareiver hos 

folketingsmedlemmerne - også på transportområdet, har 

vi valgt at holde lidt lav profil udadtil, især i forhold til pressen og politikerne. Vi er naturligvis på vagt 

overfor, hvad der foregår, både i og uden for Folketinget, og er i den grad kampklare til en ny 

omgang. 

Ny Hjemmeside 

Det har igennem flere år været et ønske at få fornyet hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk, 

men det har svært at få arbejdet skudt i gang. Til integrationskaffen i januar 2015 meldte Henrik 

Oldenborg sig imidlertid til opgaven. 

http://www.herskind-skivholme.dk/
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Det betød, at Henrik fremlagde sine ideer til lay-out på sidste års Årsmøde i februar og efterfølgende 

fortsatte drøftelserne i Landsbyrådet.  

Finn Boisen tilbød at være tovholder for projektet, og siden har Finn og Henrik holdt flere møder med 

spejderne for at høre om deres behov, så Henrik kunne lave en prototype til dem. 

Ny generalforsamlingsform 

I begyndelsen af august afholdt Herskind forsamlingshus et møde, hvor områdets foreninger var 

forsamlede for at diskutere, hvordan man kunne samarbejde og støtte hinanden. Repræsentanter for 

Landsbyrådet deltog også og fremlagde en ide om at holde generalforsamling på samme dag. Det 

var egentlig Brugsbestyrer Michael Øvlisen, der havde foreslået ideen, som en mulighed for at få 

flere til at deltage i generalforsamlinger. 

På mødet var der lydhørhed for ideen, men man var naturligvis nødt til at gå tilbage til de respektive 

bestyrelser for at høre deres mening. Landsbyrådet påtog sig at lave et oplæg, som man kunne 

diskutere ud fra. Det viste sig, at de bestyrelser, der meldte tilbage, ønskede at fortsætte med at 

holde generalforsamlinger, som de plejede, og dermed er ideen skrinlagt fra Landsbyrådets side. 

Øvrige aktiviteter 

Kæmpe Vindmøller 

Foruden de emner, der er beskrevet ovenfor, har Landsbyrådet fulgt udviklingen i en del sager. 

Hans Gravsholt, Rita Lambrecht og Mogens Grejsen har eksempelvis fulgt med i Århus Kommunes 

planer omkring etablering af kæmpevindmøller ved Hørslev. I Årsrapport for 2014 skrev gruppen: 

”Det forventes, at Aarhus Byråd primo 2015 tager stilling til indhold i første offentlighedsfase om en 

plan for vedvarende energi fra store vindmøller og solenergianlæg. Gruppen holder øje med 

udviklingen og er klar med ”jungle-trommerne”, hvis det bliver nødvendigt med folkelig opbakning.” 

Heldigvis har det ikke været nødvendigt med jungletrommer, da det har været et ”roligt” år, hvor der 

ikke er sket noget i sagen.  

Landsbyrådets repræsentant i Herthas Værkstedsledelse 

Landsbyrådet har en repræsentant i bestyrelsen i Værkstedsledelsen på Hertha .Posten har været 

varetaget af Finn Boisen, der har været med til at sikre, at hele omlægningen fra en kommunal 

institution til en selvejende institution er foregået i ro og orden. Finns arbejde er omfattende og nyder 

stor respekt både i Hertha og Landsbyrådet. Finn afrapporterer til landsbyrådet en gang årligt. 

Udeundervisning, kondi og formidlingssti ved Hertha 

Landsbyrådet har anbefalet et projekt, som Hertha 

har udarbejdet og p.t. er ved at søge midler til. 

Projektet omfatter en kondisti i forbindelse med det 

nuværende ”spor”, Kondistien bliver en 1,3 km 

rute, der vil blive kørefast, så kørestolsbrugere kan 

benytte den, men mon ikke at mange gående og 

motionerende mennesker også vil bruge 

kondistien?   
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Desuden søges der om midler til udbygning af et klasseværelse i forbindelse med kostalden og 

mejeriet. Tanken er, at dagpleje, børnehave og skole, som allerede nu besøger Hertha, kan få bedre 

forhold i forbindelse med undervisning på Hertha.  

Mad med Perspektiver. 

På grund af det faldende børnetal i børnehaven har 

Landsbyrådet flere gange drøftet fremtidsudsigterne 

for Mad med Perspektiver. Ved Landsbyrådets årlige 

møde med fællesbestyrelsen for Herskind Skole og 

Børnehus blev punktet også drøftet. Siden er punktet 

blevet taget op på skolen, og flere af skolebørnene 

har tilmeldt sig projektet, således at økonomien i 

skrivende stund ser meget bedre ud. 

Maries Have 

 
Maries Have beskrev i Årsrapport 2014 vanskelighederne omkring at få skabt en bæredygtig 

økonomi i forbindelse med etableringen af et seniorbofællesskab. Arbejdsgruppen fra Maries Have 

har haft kontakt med flere byggefirmaer, som dog er sprunget fra, før der kunne indgås aftaler. 

Gruppen har imidlertid ikke mistet modet og arbejder videre. Landsbyrådets kontaktperson i Maries 

Have projektet er tidligere formand for Landsbyrådet, Gunnar Hansen.  

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at Landsbyrådet har en repræsentant i Landsbysamvirket for 

Skanderborg kommune.  

Landsbyrådet 
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ÅRSMØDE 

Torsdag den 23. februar 2016 på Herskindskolen. 
Spisning fra kl. 18.00.  
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Spørgsmål til Landsbyrådets Årsrapport 2014 
4. Fremtidens kommunikation – Herskindsigt og www.herskind-

skivholme.dk 
5. Fremtidige arbejdsopgaver for Landsbyrådet 
6. Valg til bestyrelsen, på valg er Lone Mørch og Anders 

Christensen samt valg af to suppleanter, revisor og 
revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 
 
Årsrapporten kan ses på www.herskind-skivholme.dk 
 
Hvis du ønsker at deltage i spisning, bedes du sende en tilmelding til: 
lmorch@gefiber.dk senest fredag den 18.februar – Alle er velkomne. 
 
Læs mere om Landsbyrådet 
Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

www.herskind-skivholme.dk 

 

http://www.herskind-skivholme.dk/

