
Referat fra  Årsmødet i Landsbyrådet den 6. Februar 2019 
                                                                                                                                
Referent, Tina Thybo Sørensen 
 
Punkt 1 Valg af dirigent 
Aja Kierkegaard 
 
Punkt 2 Landsbyrådets årsrapport fremlægges 
Sofie Boesen gennemgik årsrapporten i plenum. 
 
Punkt 3 Regnskab fremlægges til godkendelse 
Anne Kaae fremlagde regnskabet via fremvisning på overhead.  Lige nu er der 5.094,79 kr. op 
Landsbyrådets konto, og rådet har ingen indtægtskilder, 
ud over hvad der kan søges fra fonde og indkasseres ved salg af kaffe mv. til arrangementer. 
 
Punkt 4 Landsbyrådets planer det kommende år 
De fremmødte blev opfordret til at være med til at bestemme, hvad rådet skal arbejde med for at styrke 
vores lokalområde. Punkter fra 
visionsrapporten, hvor borgere havde afgivet deres ønsker, blev fremhævet som muligheder. Alle borgere 
kan skrive til Landsbyrådet via 
landsbyraad@gmail.com – og komme med ideer, og evt. selv lave udvalg, der kan arbejde specifikt for en 
bestemt sag. 
Post-it´s blev omdelt til at skrive idéer ned på – så Landsbyrådet derefter kunne indsamle idéerne. 
Det endte med en god snak ved bordene, og at flere fortalte om deres snakke – mange afleverede 
deres  post-it´s til rådet, så nye idéer kan bringes i 
spil. 
Trine fortæller, at Claus Leicht gerne vil have input til tanker om nye transportmuligheder og kollektiv trafik. 
Har vi lokalt nogle gode idéer, så ønsker 
han, at vi tager kontakt og fortæller om det. Og det må gerne være snart, da de arbejder med det lige nu. 
De gangstier, vi delvist har etableret ved egne lokale kræfter, bliver nu hjulpet videre af Kommunen, 
fortæller Clauson Kaas. Altså et eksempel på, at 
det vi selv sætter i værk, bæres videre af Kommunen – så vi ikke behøver stå alene med vedligehold 
fremover 
 
Punkt 5 Indkomne forslag: 

 
Anne Kaae fortalte om rådets revidering af vedtægterne, og at der er strammet meget op over for reglerne 
for foreningsvedtægter generelt. Derfor 
måtte rådet lave nye vedtægter. Anne gennemgik det, der blev ændret. 
Der blev foreslået ændring, så hvis minimum 25 borgere skriftligt fremsætter ønske om, at der afholdes et 
ekstraordinært årsmøde, så skal der 
indkaldes til dette. Dette indskrives straks i vedtægterne. 
Forslag til at vedtægterne påskrives, at vedtægterne er af ”dato/årssætning”. Dette indskrives straks i 
vedtægterne. 
 
Punkt 6 Valg af medlemmer 
Anna Margrethe Kristensen blev genvalgt 
Sofie Boesen afløses af  Heine Pallesgaard Hauth, Blomsterparken 
Punkt 8 Valg af suppleanter 
Aviaja Dahl Kilt, Blomsterparken 



Else Thomsen, Blomsterparken 
 
Punkt 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter 
Per Dalsgaard 
Revisorsuppleant: Hans Gravsholt 
 
Punkt 8 Eventuelt 
Anna Margrethe Kristensen har 30 års jubilæum, som formand for Forsamlingshuset og derfor skal hun 
fejres, og det blev hun midt i årsmødet – med 
en påskønnelse og korsang fra 3 korsangere, der sang flere sange. Det var meget smukt udført. 
 
En ny borger fortalte, at velkomstpakken der uddeles til alle nye borgere, er guld værd for de nye borgere. 
Man føler sig virkelig velkommen. Anna 
Margrethe tilføjer, at sådan har flere udtalt sig, og det er rigtig dejligt. Ejendomsmæglerne giver en lille 
tillægsgave (gavekort til Flúgger og til bageren 
osv), og også dette er et meget velkomment tiltag i forhold til de nye borgere i Komunnen. 
Ulla Østergaard fortalte, at ”Bevæg dig for livet” har været på besøg i Herskind Boldklub – og at de arbejder 
med at lave et fitnesscenter i forbindelse 
med Herskindhallen. Den 25. februar afholdes generalforsamling i Herskind Boldklub, og vi alle opfordres til 
at komme og deltage. I øvrigt efterlyser 
klubben nye instruktører til alle mulige hold, så kom frisk og giv lyd, hvis du har lyst til sådan en tjans. 
Hertha er ved at bygge et terapirum, der snart står færdigt, og det giver mulighed for, at man kan benygge 
sig af en tilknyttet fodterapeut og andre 
fagpersoner, der på sigt bliver tilknyttet. 
 
25 deltog i alt ved årsmødet og det er rigtigt dejligt at se, at der mange engagerede og nysgerrige borgere 
her i vores lille samfund. Og at vi har et 
sted, hvor alle kommer med gode idéer, og sammen bærer dem videre til noget, der sker i virkeligheden, 
når blot vi står sammen om opgaverne frem 
til fuldført mål. 
Første møde i det nyvalgte Landsbyråd afholdes den 4. marts kl. 19.00 hos Anne Kaae 
 
 
 
Herunder Gule post´it med ideer fra borgerne – fra årsmødet den 6.2.2019 
- Infrastruktur – cykelstier og gangstier og sørge for vedligehold af dem 
- Cykelsti til Aarhus 
- Cykelsti til Skovby ( der er ekstrem meget trafik på vejen, og der er mange der cykler og går den   vej) 
- Bedre sti op til skolen (det er for presset med busser, cykler, børn osv. på visse tider af dagen). 
- Skolesti bag om Torben Svendsen APS 
- Cykelsti til Skovby så vi kan benytte de offentlige transportmuligheder derfra 
- APP til fælles transport 
 
- påstigning på bus fra Hertha 
- Lokalbus udvides som supplement til bus 113 
- Fart-tiltag ved Langelinie 
- Ensporet vej 
- Riller på vejen 
- Brosten på hele strækningen 
- Sørge for at chikanen kommer nu, der er søgt ved kommunen i sin tid. 



- Rykke bygrænsen, så den matcher de nye boligområder 
- Sørge for at chikanen kommer nu, der er søgt ved kommunen i sin tid. 
 
- Byforskønnelse – ved Tank/Brugs området og i begge ender af byen 
- Flotte byporte 
- Offentliggøre alle åbne og lukkede fællesskaber, for at borgerne kan udnytte de små fælles arrangementer 
der allerede foregår 
(gågrupper, løbegruper, nørklegrupper og andre). 
- Motionscenter /fitnesstilbud ude og inde 
 
- Landsby ungdomskultur styrkes 
- finde et forum hvor alle byens børn mødes 
- Café for alle aldersgrupper og borgere, ældre og nye beboere kan lære af hinanden – og hvor de altid ved, 
at de kan komme og mødes 
- Fællesdage: Æblemostbryg, ølbrygning, gagagerumssalg, andespil i forsamlingshuset, musikaften med 
lokale bands, forskønnelsesdag 
hvor vi hjælpes med at sætte blomsterløg, pynte op osv. 
- Finde og ”lave” flere aktive borgere, der har lyst til at bidrage 
 
- Værksted eller mødested for unge – vigtigt at de unge er med og der er plads til dem 
 
- Undgå afvikling og til stadighed sørge for udvikling af vores lille område 
- App ”Landsby App`en” skal vi tilkøbe den –og få kommunen til at støtte os i den økonomiske del 
- Fortsætte at vi afholder en dag med fælles generalforsamlinger i foreningerne og Landsbyrådet 


