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DAGSORDEN - Årsmødet 6. februar 2019 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Landsbyrådets årsrapport fremlægges 

 
3. Regnskab fremlægges til godkendelse 

 
4. Landbyrådets planer for det kommende år:  

- drøftelse og beslutning af arbejdsopgaver det kommende år. evt. nedsættelse 
af ad hoc grupper til gennemførelse af opgaverne 
 

5.    Indkomne forslag: 
 - landsbyrådet foreslår ændring af vedtægter 

- forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde   
senest 1 uge inden årsmødet. 

 - forslag sendes til: Inge: lorenzen@randers.dk 
 
 6.   Valg til Landsbyrådet: 
 på valg:  - Anna Margrethe Kristensen (modtager genvalg) 
     - Sofie Boesen (modtager ikke genvalg) 
 Valget kan ske skriftligt, hvis der opstiller flere kandidater, end der skal vælges 
 
7.    Valg af suppleanter. 
 - der vælges 1-2 suppleanter for 1 år 
 
8.    Valg af revisor og revisorsuppleanter. 
 - der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år 
 
9.   Eventuelt 
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Landsbyrådets årsrapport 2018 

 
 
Årsrapporten offentliggøres i forbindelse med Landsbyrådets årsmøde i Herskind 
Forsamlingshus den 6. februar 2019. Her er alle borgere indbudt til at deltage og der serveres 
suppe, kaffe og kage til de fremmødte. 
 
Det er første gang, Landsbyrådet afvikler et fælles arrangement sammen med Herskind 
Forsamlingshus og Grundejerforeningen Lærkebo, således at foreningernes generalforsam- 
linger afvikles på samme aften, som Landsbyrådet afholder årsmøde. Dette sker i håb om at 
skabe grobund for en god aften for byens borgere - og håbe på stort fremmøde, ved at danne 
nogle hyggelige rammer til afholdelse af mødet. 
 
Hvert år vælges/genvælges repræsentanter til Landsbyrådet, og vi forsøger at få en blandet 
deltagelse, så flest mulige borgergrupper er meningsdannende i de beslutninger, der tages i 
udvalget. 
 
På årsmødet opfordres alle fremmødte til at komme med deres tanker og ønsker for, hvad 
Landsbyrådet skal arbejde med, så vores nærmiljø til stadighed udvikles positivt. 
Landsbyrådet fremlægger det forgangne års resultater, og de tanker og planer vi har for 
fremtidens arbejde.  
 
Der kan ved årsmødet nedsættes nye underudvalg til Landsbyrådet, hvis nogen ønsker at 
arbejde med specifikke tiltag - og på den måde giver vi flere borgere mulighed for at bidrage i 
processen, mod at udvikle og skabe lige nøjagtig dét, vi sammen ønsker for vores område. 
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Året der gik - hvad nåede vi så… 
I nedenstående afsnit kan I læse om dét, vi har nået i år. Umiddelbart kan det føles som om vi 
slet ikke kom i gang. Vi ville gerne have nået at deltage i mindst et bestyrelsesmøde hos hver 
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forening i området for at drøfte, hvordan vi kan bruge hinanden, og tilbyde vores hjælp, hvis 
der er brug for den. Det er et af de emner, vi straks tager på os i næste års arbejde. 
 
Vi har fået meget viden ud af visionsdagen og de undersøgelser, der kom ud af at lave 
visionsrapporten. Nu ved politikerne, hvad vi ønsker. Samtidig ved de, at vi er en aktiv egn 
med stærke fælles kræfter, og det er vigtigt at vise. Landsbyrådet har i år brugt tid på at 
indsamle viden, der gør os klar til næste skridt, nemlig at arbejde os frem til det konkrete 
arbejde med at få borgernes ønsker til at ske. Den viden vi har fået via kontakten til fagfolkene 
på Fælleden og deltagelse i fondsmøder og andre fællesmøder, kan nu hjælpe os videre - og 
vi er sikre på, at der kommer til at ske en helt masse spændende ting i det nye år. 

Landsbyrådet 2018 
 
Rådet består af : 
 

- Inge Lorenzen (valgt i 2 år) formand 
- Anne Kaae (valgt i 2 år) Kasserer 
- Tina Thybo (valgt i 2 år)  
- Sofie Boesen (valgt i 1 år) 
- Anna Margrethe Kristensen (valgt i 1 år) 
- 1.suppleant: Per Clauson-Kaas 
- 2.suppleant: Rita  
- Revisor: Per Dalsgaard 
- Revisorsuppleant: Hans Gravsholt 
 

 
Fra venstre: Sofie Boesen, Anne Kaae, Inge Lorenzen, 

Tina Thybo Sørensen, Anna Margrethe Kristensen 

På valg er Sofie Boesen, som ikke ønsker genvalg. Anna Margrethe genopstiller en periode 
mere. 
Ovenstående råd består alle af nyvalgte, undtagen Inge Lorenzen. Dette fordi det tidligere 
Landsbyråd valgte at trække sig og lade helt nye kræfter tiltræde. Vi besluttede derfor at 
fordele valgperioden på dels 1 og 2 år mellem de valgte, sådan at hele rådet ikke igen skal på 
valg i samme år fremover.  
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Visionsdagen 
 
Lørdag den 21. april 2018 afholdt Landsbyrådet en visionsdag på Herskindskolen og indbød 
alle borgere til at deltage og komme med deres ønsker for udviklingen i vores lokalområde. 
Hele 64 borgere i alle aldre mødte frem, og det blev en rigtig givende dag, hvor vi kunne 
indsamle mange gode idéer og få et godt overblik over, hvor borgerne ønsker, der sættes ind. 
 
Herunder nævnes nogle af de væsentligste områder, der kom fra de fremmødte på dagen: 

 
- Offentlig transport 
- Trafik/hastighed 
- Cykelstier/trampestier 
- Lejeboliger/seniorboliger 
- Dagli Brugsen Herskind 
- Hel hal i Herskind 
- Sports- og fitness faciliteter   
- Skolen/høj faglighed 
- Institutionerne/stabilitet 
- Landsbyrådet 
- Ungdommen/flere tilbud 
- Byforskønnelse 
- Udstykning op mod skolen 

Visionsrapporten 
 
Allerede da årsmødet blev afholdt sidst, vidste vi, at der lå en opfordring fra Byrådet med 
mulighed om, at vi kunne indsende en visionsrapport, der beskrev udviklingsønskerne for 
vores område. Dermed var dette allerførste vigtige opgave for vores nyetablerede udvalg, og 
vi gik straks i gang med at forberede visionsdagen den 21. april og gennemførte en stor 
spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere i området. Spørgeskemaet blev 
husstandsomdelt, lagt til udlevering i Dagli`Brugsen Herskind, og sendt ud til foreninger mv., 
idet vi prøvede at nå så langt ud som muligt. Vi modtog ca. 20% svar, og var meget stolte af 
den store interesse borgerne viste, for at svare os på vores spørgsmål. Nu kunne vi analysere 
svarene.  
Vi kontaktede Sjelle/Skjørrings udvalg, for eventuelt at slå os sammen med dem om at lave en 
fælles visionsrapport, men endelig beslutning blev, at vi indsendte hver vores visionsrapport.  
 
Rapporten blev offentliggjort ved et Release party i Dagli`Brugsen Herskind den 29. maj 2018, 
og Byrådspolitiker Trine Frengler var til stede og fik overdraget rapporten. Herudover fik hun 
en stak rapporter med, som hun delte ud til byrådspolitikerne personligt ved førstkommende 
byrådsmøde. 
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Herunder nævnes nogle af de væsentligste områder, der kom frem i rapporten: 
 

- Naturen i området er et stort aktiv 
- Kultur og fællesskab betyder rigtig meget 
- Busforbindelser til de nærliggende byer er meget vigtig 
- Skolen er meget vigtig 
- Dagli´Brugsen Herskind 
- Trafik/cykelstier 
- Sportsmuligheder 
- Boligmuligheder af flere slags 
- Foreningslivet 
- Hertha 
- Unges muligheder 
- Landsbyrådet 
- Udstykninger 

 

Integrationskaffe 
 
En årlig tilbagevendende tradition, idet der i de senere år er flyttet mange nye borgere til 
Herskind, Skivholme og Herskind Hede. Det bevirker, at der er behov for at arrangere en 
eftermiddag, hvor foreningerne kan byde de nye borgere velkommen. 
 
I 2018 var der 28 familier, som flyttede til vores område. De bliver inviteret til kaffe i Herskind 
forsamlingshus, sammen med naboerne på begge sider. 
 
Landsbyrådet og foreningerne finder det særdeles vigtigt at tage godt imod nye borgere, 
således de kan blive integreret i lokalsamfundet. 
Alle foreningerne er ligeledes repræsenteret. Her kan de fortælle om, hvad de har at byde på 
af forskellige aktiviteter for både børn og voksne. 
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Mødevirksomhed 
 
Landsbyrådet har haft repræsentanter med til flere møder, der alle har haft relation til 
Skanderborg Kommunes arbejde med udviklingen af landsbyerne og centerlandsbyerne. 
 
Borgmester Jørgen Gaarde gav bolden op ved et inspirationsmøde den 9. januar, hvor flere af 
Landsbyrådets nuværende medlemmer deltog. Alle, der deltog, var enige om, at det var 
vigtigt, at vi fik skabt en debat om, hvilke ønsker og behov der er i vores område. Punktet blev 
taget op på årsmødet og det ekstraordinære årsmøde i 2018, og det nye landsbyråd påtog sig 
at arbejde for at klarlægge borgernes visioner - se punkterne herover angående 
visionsrapporten. 
Den 1. oktober fremlagde vi konklusionen af vores arbejde på et møde på Fælleden, hvor der 
deltog andre landsbyer, administrative medarbejdere og politikere.  
Inden mødet den 1. oktober var Landsbyrådet blevet kontaktet af beboerforeningen ”Ejer 
Bjerge” i forbindelse med et forslag til politikerne om at afsætte midler til at gennemføre nogle 
af de mange forslag, landsbyerne var kommet med. Et initiativ som Landsbyrådet selvfølgelig 
støttede, og som resulterede i, at byrådet afsatte 5 millioner over en to-årig periode.  
 
Landsbyrådet har naturligvis drøftet, hvordan vi får omsat de gode ideer til konkrete handlinger 
og får andel i ovenstående kommunale midler. Opgaven bliver nu at finde ud af, hvem der 
ønsker at byde ind med lyst og kræfter til dette videre arbejde.Vi har haft en drøftelse med 
Bente Lundsgaard, som er tovholder på projektet med landsbyudvikling, og har fået en del 
gode råd fra hende, om hvem vi kan samarbejde med, og hvilke fonde der kan søges. Så nu 
er det op til os alle at komme i arbejdstøjet og få lagt en plan for, hvordan vi kan komme 
videre. 
 

Fondsmøde i Borgernes hus 
 
I Borgernes Hus i Veng var 60 engagerede mennesker mødt frem, for at lære at søge 
fondsmidler til lokalområderne. Anna Margrethe Kristensen og Tina Thybo Sørensen havde 
spidset kuglepennen og var spændte på at blive fyldt op med gode idéer til, hvor Herskind- 
Skivholme kan få glæde af fondsmiddelpuljerne.  
 
Vores deltagelse gav os et års adgang til fonde.dk, så vi kan følge med i, hvilke tilskud der kan 
søges til i øjeblikket, og læse om muligheder, tidsfrister og vejledninger til at skrive en god 
fondsansøgning. Samtidig blev vi opfordret til altid at få en snak med folkene i afdelingen for 
Kultur og Erhverv på Fælleden i Skanderborg Kommune, da de kan hjælpe og guide os, når vi 
går i gang med at lave en fondsansøgning. Det er nemlig meget vigtigt, at ansøgningen har en 
vis seriøs standard, og rummer de oplysninger, der skal til for at komme i betragtning og få 
positivt resultat ud af ansøgningen.  
 
Ofte skal man selv lægge 50% af udgiften, men her tæller f.eks. egen arbejdskraft med og 
niveau-sættes til 100 kr. pr. egen arbejdstime. Er man heldig at få midler fra en fond uden 
denne binding, og få et mindre pengebeløb tildelt, kan denne tælle som egenfinansiering. Man 
kan tilmed søge flere fonde til et projekt, og på den måde få dækket hele udgiften. Også 
sponsorater tæller, f.eks. produkter, arbejdskraft, penge fra indsamlinger osv.  Crowdfunding 
er en ny måde at lave indsamling på, og foregår over de sociale medier som Facebook, men 
man skal være opmærksom på, at pengene er skattepligtige. 
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Vi har fået mod på at springe ud i at tilbyde vores hjælp, hvis nogen brænder for at søge 
fonde, og Landsbyrådet har opfordret foreningerne i området til at kalde, hvis vi kan hjælpe. 
Endvidere har vi selv leget med tanker om, hvor der kan være noget at hente. Så 
fondsansøgninger er bestemt noget, vi vil arbejde mere med fremover og forsøge os ud i. 

Møde med Bente Lundsgaard vedrørende landsbyudvikling 
 
Den 6. december 2018 var Tina Thybo Sørensen og Anne Kaae til møde på Fælleden med 
Bente Lundsgaard for at få input til, hvordan vi kommer videre med visionerne i vores 
Visionsrapport. 
Vi fik en rigtig god snak og kom derfra med en del ideer til, hvad vi nu gør for at komme videre 
med bl.a. byforskønnelse, cykel/trampe stier, hel Hal, cafe/de unge, og evt. ansøgning i 5 
millioner puljen, som Skanderborg Kommune har afsat i 2019 og 2020 til ekstern hjælp. 
Vi er velkomne hos Bente Lundsgaard på Fælleden igen, hvis vi får behov. 
 

Vindmøllerne ved Hørslev – Hørslev-gruppen skriver 
 
Der er nu efter flere års kamp endelig kommet en afgørende beslutning fra Århus kommune. 
Byrådet har besluttet at fjerne Hørslev og Solbjerg som egnede områder for opstilling af 
vindmøller i den nye kommuneplan. 
På grund af ændrede støtteregler og kraftigere møller er vores område ikke længere i 
farezonen. Placeringen ved Lyngby blev forkastet med den begrundelse, at der kun kunne 

opføres 3 møller der. Faktisk indstillede 
forvaltning og rådmand til Århus byråd i 
efteråret - med Hørslev-gruppens 
argumenter- at der ikke længere skulle 
udpeges mølleområder i Århus kommune. 
Dog havde nogle meget grønne og unge 
politikere fortsat et ønske om mulighed for 
opstilling på havnen, ved Kasted og Vosnæs 
gods. Desuden blev der åbnet op for 
muligheden, at man fortsat kan enkeltsags 
behandle ansøgninger om opstilling af 
vindmøller og husstandsmøller i Århus 
kommune.  
 

Ligeledes skal det vurderes, om der forefindes egnede arealer for store solenergianlæg. 
 
Hørslev-gruppen har henover en del år kæmpet mod opstilling af vindmøller i vores område og 
det har været en sej kamp med op- og nedture p gr a skiftende politiske holdninger i Århus 
byråd samt en særdeles stærk vindmølle lobby, der har præget beslutningerne. Det ene 
øjeblik var Hørslev í fokus, dernæst fik man en forhåbning om, at der ikke blev stillet møller op, 
hvorefter man igen blev kastet ud i uvished. 
Nu håber vi, at “vinden” endelig blæser i den rigtige retning for vores område og det definitivt 
er slut med ideer om vindmøller i Lyngbygårdsområdet. 
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Velkommen til nye borgere 
 
I år fik vi omskrevet det velkomstbrev, der udleveres til alle nye borgere. Samtidig blev 
proceduren finpudset og ansvarsfordelingen taget op til revurdering og lagt ud til de personer, 
der har opgaver omkring aflevering af velkomstbrevet. Sammen med brevet udleveres seneste 
udgave af bladet Herskindsigt.  
 
Modtagerne er meget glade for denne kuvert, og ikke mindst den snak, de får via 
budbringerne. 
Inge Houg Jakobsen, Ulla Østergaard og Anna Margrethe Kristensen, samler i løbet af året 
data på, hvornår der er flyttet nye borgere til området. Dog vil vi appellere til at alle hjælper 
medl at give os et lille praj, når du/I har fået ny nabo. 
 
Vi tog også fat i alle de ejendomsmæglere, der ligger i Galten – og gav dem et personligt 
besøg. Her fortalte vi om vores område, og hvad man kan forvente som ny borger her. 
Samtidig fik mæglerne oplysning om Herskindsigt og mailadresse samt webadresse, så de nu 
har mulighed for at se nærmere på vores tilbud og eventuelt skrive til os, hvis der er 
spørgsmål. Mæglerne blev opfordret til at dele informationerne ud til interesserede kunder, der 
ønsker at vide mere om vores område.  
 
Vi fandt ud af, at alle som bor i 8464 modtager en “Velkomstpakke til nye borgere i 
Galten/Skovby”, også når man er tilflytter i Herskind og Skivholme og på Herskind Hede, men 
dog kun når ejendomsmæglerne selv husker at uddele materialet.  

Egen mailadresse og Googledrev 
 
Året 2018 blev året, hvor landsbyrådet fik sin helt egen mailadresse (landsbyrad@gmail.com), 
som vi benytter flittigt. Alle kan nu kontakte os direkte, og det sker løbende, at der ligger noget 
til os. Vi har også fået vores eget Googledrev, så vores dokumenter ligger samlet i “skyen” 
fremover. Alle vores referater ligger allerede offentligt på Herskindsigt.dk. 
 

Bus nr. 112 – busgruppen. 
 
I forsommeren kom det os for øre, at Regionen Midt skulle spare 40 mio kr. på busdriften, 
heriblandt også vores livline bus nr. 112 til Århus og Silkeborg. Dette til trods for, at ca 800 
passagerer dagligt benytter linie 112, heriblandt mange unge, som skal til 
uddannelsesstederne i Århus eller Silkeborg. 
 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af folk fra alle 3 kommuner, som bussen kører 
igennem. 
 
Gruppen på 18 medlemmer nedsatte et koordinerings- 
udvalg, bestående af Peter Poulsen, Borum, (Århus 
Kommune), Anders Birch, Sjelle (Skanderborg  Kom- 
mune) og Øjvind Finsrud, Sorring (Silkeborg Kommune). 
 

mailto:landsbyrad@gmail.com
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Koordineringsudvalget havde foretræde for byrådene i de 3 kommuner, samt et møde i 
Regionen for udvalget for regional afvikling. Intet har båret frugt.  
 
Herefter blev der afholdt et stormøde på Herskindskolen, hvor henved 350 mennesker deltog, 
fra alle 3 kommuner. Der var politikere og/eller embedsmænd fra alle 3 kommuner samt fra 
regionen. Fra Skanderborg og Silkeborg deltog borgmestrene i debatpanelet. 
 
Stormødet blev holdt i en sober og positiv tone, men desværre fulgte ingen lovord med på 
vejen. Nu skulle der pludselig spares ikke 40 mio, men 60 mio., fordi letbanen var overskredet 
budgettet. Tja hvad skal man mene om det? 
Pressen var mødt talstærkt op, endog TV2OJ, så om ikke andet, kom vi bredt ud og på 
landkortet. 
Der blev efterfølgende afholdt et stormøde i Borum forsamlingshus, også her var der negative 
toner fra politikerne. 
 
Kommunerne har arbejdet hårdt, for at finde en løsning. Der var ikke taget højde for 
busbesparelserne ved budgetlægningerne, da kommunerne ikke var klar over Regionens 
sparekniv ville skære så dybt. Der er nu efterfølgende fundet lidt penge fra kommunerne til at 
holde bussen kørende – dog ikke i det omfang, vi kender i dag, men en myldretidsbus. 
 
Det betyder, at den fremtidige busforbindelse har 2 afgange om morgenen og 4 om 
eftermiddagen, dog kun i hverdage mandag til fredag og IKKE i skolernes ferier. Ligeledes 
kører bussen ”kun” til Tilst eller Voel, herefter skal man finde andre busser resten af vejen, 
eller benytte flexbusser. Ikke en optimal løsning. Der er forlydende om, bussen kører uændret 
frem til sommerkøreplanen sidst i juni. 
 
 

Kandidat til Årets Landsby – Landsbysamvirkets pris. 
 
Sofie Boesen skrev vores indslag til nominering af Årets Landsby. Desværre rendte Stjær med 
æren og de 5.000 kr., som var på spil. Her kan I læse teksten vi sendte: 
 
Herskind, Skivholme og Herskind Hede er en fantastisk lille landsbyklynge placeret i udkanten 
af Skanderborg kommune. Her møder mennesker mennesker - både formelt og uformelt. Vi 
har skole, vuggestue, børnehave, Brugs, sportsforeninger, seniorklub, landsbyråd og meget 
mere. 
I Herskind, Skivholme og Herskind Hede tager vi godt mod nye borgere til vores lille samfund. 
Vi inviterer til integrationskaffe og uddeler velkomstkuvert til vores nye naboer. 
Integrationskaffen finder sted i Herskind forsamlingshus, og nytilflyttere tages under armen af 
deres naboer, som tager med dem til en hyggelig eftermiddag, hvor der er mulighed for at 
høre mere om lokalområdets muligheder. Vi er stolte af vores lokale kvartalsblad Herskindsigt, 
som ikke kun findes i en trykt udgave, men kan læses online og bl.a på Facebook. Samtidig 
laves der podcasts om det, der nu rør sig omkring os.  
 
Vores sportsforening samler både unge og gamle til den årlige sommerfest i august og tilbyder 
derudover mange forskelligartede aktiviteter. De sidste nye tiltag er floorball og 
familiesvømning. I Brugsen har vi en meget aktiv bestyrelse, som laver arrangementer for 
børn og voksne. I år kom selve Julemanden i Brugsens bil og til fastelavn serveres 
fastelavnsboller til alle fremmødte bare for at nævne et par stykker. Derudover kan du finde 
alle nødvendige dagligvarer i butikkens sortiment. 



Landsbyrådets årsrapport 2019 - Side 11 af 12 

 

 
I både Herskind og Skivholme er forsamlingshusene naturlige mødesteder og der inviteres til 
alt fra barnevognklub, folkekøkken, quindeaften, sangaftener, fællesspisning, seniorklub og 
koncerter samt meget mere. 
 
Som “nytilflytter” til området oplever jeg, at der i Herskind er et fremragende og aktivt 
foreningsliv - her vil vi noget med hinanden og vi gør det. Her er plads til, at DU kan være med 
og gøre en forskel. Det er derfor jeg både som borger i området, men også som medlem af 
vores Landbyråd indstiller landsbyklyngen Herskind, Skivholme og Herskind Hede til “Årets 
Landsby”   

Revision af vedtægter 
 
Vedtægterne trængte til revidering. De viste sig at være mangelfulde, bl.a. vedr. rådets navn, 
økonomi og tegningsregler.Vi har gennemgået dem grundigt punkt for punkt, og tilrettet i 
forhold til virkeligheden.  
Vi har derfor et forslag til ændring af vedtægter med på årsmødet i februar 2019.  

Økonomien 
 
Landsbyrådet har ingen indtægter, efter Herskindsigt ”brød ud” og tog 
indtægtskilderne med sig. 
 
Vi har derfor meldt os ud af Hertha Støtteforening og Støtteforeningen 
for Hospice Østjylland. 
 
Herskindsigt har vist fuld forståelse for vores situation, og vi skal derfor ikke betale for vores 
indlæg – tak for det. 
 
Vi har fået etableret Landsbyrådet således, at der ingen faste udgifter er.  
 
Fremover vil vi søge diverse fonde og sponsorater til afholdelse af evt. arrangementer.  
Samt tjene en lille skilling, hvor det er muligt. Som vi bl.a. gjorde ved salg af øl/vand, kaffe og 
kage til busmødet. 


