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LANDSBYRÅDET 

FOR HERSKIND-

SKIVHOLME 
ÅRSRAPPORT FOR 2016  

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 2016 og egenkapital pr. 31. dec. 2016 

 

FORMÅL MED 

LANDSBY 

RÅDET 

Landsbyrådet arbejder for 

bevaring af skole, Brugs, 

foreningsliv og nærhed i 

vores samfund.  

Landsbyrådets virke er 

Herskind, Skivholme og 

omegn. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Landsbyrådets medlemmer: 

Birgit Siegfredsen 

Jesper Rabes Laursen 

Lone Mørch 

Per Clauson-Kaas 

Per Dalsgaard 

 
Suppleanter: 

Bo Sjøgaard 

Inge Lorenzen 
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Aktiviteter 2016  

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 ’Vild med Virksomheder’. 

 
Baggrunden for Landsbydagen 2016 var arbejdet 

med Ny Folkeskolelov, der har et mål om, at 

folkeskolen skal åbne sig op mod samfundet og 

inddrage det lokale forenings- og erhvervsliv. 

Forslaget om at tage udgangspunkt Ny 

Folkeskolelov og ”Brudt uge” blev meget vel 

modtaget af skolebestyrelsen, som involverede sig 

i planlægningen af både den brudte uge og 

Landsbydagen. Skolebestyrelsen tog kontakt til det 

lokale erhvervsliv, beskrev ideen og opfordrede til 

at støtte op om, at skolens elever kunne komme på 

virksomhedsbesøg, interviewe, lave plakater mm.  

Skolens elever var på besøg hos Hertha, et 

landbrug og bed & breakfast, Kranelektro med 

flere. Nogle blev på skolen og startede egen 

virksomhed, hvor der blev produceret sunde (og 

Faktaboks: 

Herskind Folkekøkken laver mad til de 

250 personer, der deltager i fælles-

spisningen. 

Involverede i Landsbydagen: 

Landsbyrådet, Herskind Børnehus, 

Skivholme forsamlingshus, Fremad 

Spejderne, Hermus, Lokale 

erhvervsdrivende og mange frivillige 

Årets resultat: 

Et underskud på 1030,75, som blev dækket 

af Kulturpuljen i Skanderborg Kommune. 

Det vigtigste resultat: 

En god stemning blandt børn, unge og 

ældre. 
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mindre sunde) varer. Skolens tilbagemelding var, at eleverne havde haft nogle rigtig gode oplevelser 

i løbet af ugen, hvilket i sig selv var en succes. 

Resultaterne af ugen kunne ses 

og høres på Landsbydagen. Der 

var ovenikøbet lavet en APP, 

hvor man kunne ”tippe en 13´er” 

og sende svaret til en streng 

dommer. 

Set i bakspejlet blev der ikke 

skabt nok opmærksomhed 

omkring elevernes 

fremlæggelser af resultaterne fra 

ugen. Det er ganske enkelt svært 

at få et fælles fokus og 

tilstrækkelig ro til, at elever kan 

fremlægge fra scenen. Det 

samme gør sig gældende i 

forbindelse med ”Årets tale”, som 

denne gang blev leveret af Borgmester Jørgen Gaarde, der talte i sin egenskab af formand for 

Business Region Århus – også her var det svært at skaffe ørenlyd.  

I 2016 blev Århus Kommunes planer om bygningen af kæmpevindmøller ved Hørslev igen aktuelle. 

Landsbydagen blev derfor rammen for et borgermøde, som samlede mange mennesker fra 

Herskind-Skivholme til orientering og debat. Konkret foregik borgermødet i Kultursalen parallelt med 

Landsbydagens øvrige aktiviteter. Se mere under afsnittet om kæmpevindmøller. 

Den ovenfor omtalte ”snak” fra salen kan ses som både positivt og negativt. Det er selvfølgelig 

uheldigt, hvis taleren ikke kan ”komme igennem” med sit budskab, men det er omvendt positivt, at 

folk hygger sig og har så meget at tale om. Det er samtalen, der styrker sammenholdet i 

lokalsamfundet, og så er det op til dem, der planlægger Landsbydagen, at få skabt et indhold, der 

passer til de rammer, der er i Herskindhallen. 

Velkomstgaver 

Alle tilflyttere (som landsbyrådet eller andre får kendskab til) får en velkomstgave, som kan bestå af 

vin/ chokolade/en blomst og et årsabonnement til en af foreningerne i området. Der er udleveret 16 

indflyttergaver i 2016.  

Det er Inge Houg Jakobsen og Bent Nielsen samt Skivholme forsamlingshus, der står for det 

praktiske arbejde med at holde styr på tilflyttere og uddele velkomstgaverne.  

Tak for indsatsen!  

Cykelsti / Sikker Skolevej 2015 

Så blev cykelstien fra Skivholme til Herskindskolen færdig og indviet i fint solskinsvejr den 3. juni af 

Claus Leick fra Miljø-og planudvalget. 

Der var sat flag langs hele cykelstien og bagt cykelstikage til dagen. 
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Hele børnehuset samt mange borgere fra nær og fjern deltog, der blev cyklet, løbet og gået fra 

skolen ned til Skivholme forsamlingshus, hvor kagen og saftevand blev nydt i det dejlige vejr på 

forsamlingshusets græsplæne. 

Efterfølgende er stien blevet 

brugt meget flittigt, især af 

skolebørn til og fra skole og 

mellem Skivholme og 

Herskind.  

Hermed en stor tak til alle der 

har været aktiv til at vi fik en 

cykelsti og en god dag. 

Lyskrydset funger, der er 

afholdt møde vedrørende en 

sti fra lyskrydset og langs med 

Dagli’brugsen til Fuglevænget, 

som der bliver arbejdet videre 

på i år 2017. 

 

Ny Hjemmeside 

Hjemmesiden har været et alvorligt hængeparti i 2016. Især en koordinerende kalenderfunktion og 

en præsentation af området har manglet. Foreninger og borgere har ved flere lejligheder efterlyst 

den nye hjemmeside. Det lykkedes i januar måned 2017 at få sat en side op. Vi arbejder fortsat på 

at forbedre og udbygge siden. Alle gode ideer er velkomne. 
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Facebook 

I 2016 kom både Herskindsigt og Landsbyrådet på Facebook. I manglen på en hjemmeside har FB 

vist sig at være en udmærket platform til at præsentere Landsbyrådet, og kommunikere 

begivenheder og tiltag ud til borgerne i sognet. 

Øvrige aktiviteter 

Kæmpe Vindmøller 

Man ved aldrig, hvad vej vinden blæser, og dette gælder også Århus Kommune, som i starten af 

2016 varslede igangsættelse af en høringsfase omkring vedvarende energi - heriblandt opsætning af 

vindmøller. Igen kom Hørslevområdet i spil som potentiel mulighed for opsætning af 

kæmpevindmøller på trods af tidligere løfter om fritagelse af dette område på grund af naturværdier 

og de mange mennesker, som vil blive berørt af dette. 

Hørslevgruppen og repræsentanter for Landsbyrådet 

deltog derfor aktivt i de planlagte aktiviteter og workshops 

henover foråret og afleverede et høringssvar til Århus 

Kommune i juni måned.  

Man har desuden fra gruppens side indsendt 

individuelle/fælles høringssvar på den digitale platform 

www.aarhus.dk/vedvarende energianlæg.  

Gruppen har sideløbende haft et tæt samarbejde med 

Solbjerggruppen og stillede op på Rådhuset i september til et høringsmøde med politikere fra Århus 

Byråd for at uddybe modstanden mod placering af kæmpevindmøller i vores område. 

I forbindelse med Landsbydagen 2016 afholdt Landsbyrådet/Hørslevgruppen et særskilt offentligt 

møde i Kultursalen med repræsentanter fra forvaltningen i Århus Kommune, hvor de præsenterede 

et oplæg om deres visioner for vedvarende energi. Dette arrangement var velbesøgt, spørgelysten 

var stor, og det efterlod vist ikke nogen tvivl hos embedsmændene om, hvilken holdning vi her i 

området har til opsætning af kæmpevindmøller.  

Derudover havde Hans Gravsholt og Rita Lambrecht en fin 

stand i hallen med plancher og infomateriale. 

Nu venter vi på indstillingen til Magistraten omkring 

vindmøller og solcelleanlæg, som forventes at komme i 

løbet af foråret, og vi håber, at vi ikke igen, igen skal 

kæmpe mod opsætning af kæmpevindmøller i vores dejlige 

område. 

 

Herskindindsigt 

Herskindsigt udkom desværre ikke i december på grund af sygdom. 

Landsbyrådet forsøgte forgæves at få lavet en nødudgave af bladet. En midlertidig arbejdsgruppe sikrer nu, 
sammen med redaktøren, at lave foreløbigt marts-udgaven. Gruppen fortsætter herefter om nødvendigt 
arbejdet med at sikre udgivelsen af bladet. 
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ÅRSMØDE 
Onsdag den 22. februar 2017 på Herskindskolen.  

Spisning fra kl. 18.00.  

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 
 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Orientering v. bestyrelsen 

4. Spørgsmål til Landsbyrådets Årsrapport 2016 

5. Fremtiden 

6. Valg til bestyrelsen. På valg er  

Lone Mørch (modtager ikke genvalg) 

Per Dalsgaard (modtager ikke genvalg) 

Birgit Siegfredsen (modtager ikke genvalg) 

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 søndag den 19. 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/

