
Referat fra Landsbyrådets møde den 4. marts 2019 kl. 19.00          Sted: Anne Kaae 

Deltagere: Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Heine Pallesgaard Hauch, Tina 
Thybo Sørensen 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

  Emne    

1. 
 

Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 

   

2. 
 

Konstituering i rådet: 
Formand: Anna Margrethe Kristensen 
Anne Kaae: Kasserer 
Tina Thybo Sørensen: Sekretær 
Heine Pallesgaard Hauch 
Inge Lorenzen 

   

3. 
Møderække: 
Vi afholder Landsbyrådsmøderne kontinuerligt hver den første mandag i måneden (minus 

juli/august). Næste møde dermed den 2. april kl. 19.00 hos Heine i Blomsterparken. 

   

4. 

Evaluering af årsmødet: 
Ved næste årsmøde afsætter vi mere tid til samarbejde i grupper – ca 45 minutter. 

Borgerne skal have mulighed for at arbejde mere sammen, idet vi fik rigtig fine idéer fra 

grupperne, som vi kan arbejde videre ud fra. Vi skal tage os tid til at liste forslagene fra 

borgerne op, så alle kan se dem i plenum på mødet.  
Der var for lidt tid til grundejerforeningernes mødedel, og det skal vi prioritere næste gang.  
Det var en god ide at afholde mødet sammen med de andre foreninger, og det ønsker vi at 

gøre igen næste år. Konceptet med et fælles måltid ”skraldesuppe” faldt i god jord. 

   

5. 

Idéer vi ønsker at arbejde videre med, og sager vi vil prioritere. 
 

Nedenstående punkter ønsker Landsbyrådet at arbejde med indtil sommerferien: 
Tilbygning af Herskindhallen, i en eller anden form er i tråd med borgernes ønsker fra 

visionsrapporten og på årsmødet. Herskind Boldklub er i gang med at undersøge 

mulighederne, og Landsbyrådet ønsker at støtte op. Heine, Anna Margrethe og Tina ønsker 

at deltage i Herskind Boldklubs næste møde, og tilbyde vores hjælp f.eks. med 

fondsansøgninger. Tina undersøger, hvornår der afholdes møde og spørge om vi må 

deltage i mødet. 
Anna Margrethe sender retningslinjerne til Tina og vi ser på fondsmuligheder og hvad vi 

kan gøre, for at støtte Herskind Boldklub i sagen.  
 

By-forskønnelse, det tager vi fat på. Inge forsøger at samle en gruppe, der vil brænde for 

opgaven.  
 

Stisystem ned langs Dagli´Brugsen og parkeringspladsen. Vi får brug for ca. 50.000 kr. til 

projektet, og projektet er allerede beskrevet af Jesper Rabes, der har været i gang med 

sagen tidligere. Der er frist den 15.6, for at søge midler fra Den Kommunale Landsbypulje, 
og vi vil forsøge at hente midler derfra. Anna Margrethe kontakter Brugsens bestyrelse, om tilbuddet 

stadig står ved magt, om køb af jord til sti. Anne og Anna Margrethe tager fat i Jesper Rabes, og 

arbejder videre på sagen.  
 

Trafikforholdene i byen: Anna og Anna Margrethe taler med Jesper Rabes. Der er nogle 

udfordringer med lysreguleringen, der altid står med rødt. Og så er svinget på cykelstien 

   



overfor benzintanke, fra Ladingvej mod Langelinje, farlig for de bløde trafikanter. Vi er 

bange for det ender med sammenstød pga usigtbarhed i svinget. Vi vil forsøge at få de 

rette aktører i tale, så forholdene kan udbedres. 
 

Mødet ”Trafikken i din landsby” i Fruering Forsamlingshus torsdag den 7. marts. Her 

deltager Anna Margrethe, Anne og Tina.  
 

Tilbuddene til de unge i vores område er for få, og de skal have bedre sociale og aktive 

muligheder. Det vil vi fokusere på efter sommerferien, og inddrage forskellige interessenter 

i opgaven og være opsøgende omkring de unges egne meninger og idéer. På vores næste 

møde taler vi mere om det. 
 

6. 

Cafédage i juni/august: 
Den 6. den 13. den 20 og den 27 i juni – og den 22. og 29. august afholder vi Cafédage i 

Herskind Forsamlingshus for alle borgere. Tidsrummet er fra kl. 16-20. Vi offentliggør vores 

ide i Herskindsigt ved næste udgivelse. Tina sørger for at datoerne kommer i Herskindsigts 

kalender. 
 

Vi talte om, hvorvidt foreningerne evt. på skift kan have ansvaret for en aften hver, men i 

første omgang står Landsbyrådet for de 4 dage i juni måned. 
 

En go gang musik - levende eller via et anlæg, for at der kommer noget stemning, og så 

kaffe, kage og måske noget at spise er tanken. 
 

Muligvis vil nogle af firmaerne sponsorer noget spiseligt/drikkeligt, som vi kan sælge og 

tjener lidt på til f.eks. dækning af udgifter til forsamlingshuset.  
Vi annoncerer, at der er caféaften den 6. juni kl. 16.00 og frem – i Herskindsigt. 
 

I første omgang får vi Jesper Rabes til at lægge datoerne i kalenderen, og beskrive at der 

er café aftener de 4 datoer i juni, og så venter vi med at annoncere datoerne for august til 

senere. 

   

5. 

Repræsentant i Herthas bofællesskab og værksteder: 
Vi skal udpege en repræsentant, der erstatter Finn Boisen, når han går af - dvs. inden den 

1/1 - 2020. 
Heine forslår, at vi får Hertha til at beskrive, hvad opgaven går ud på. Inge skriver til Finn 

og beder ham hjælpe til, at vi får sådan et skrift. Derefter tager vi op igen, hvem vi kan 

pege på til posten 

   

6. 

Herskindsigt – hvem skriver?: 
Inge laver et skrift til næste udgivelse indeholde info om nedenstående: 
- Årsrapporten, med info om idéerne på de gule post-it fra borgerne.  
- Oplistning af vores valg af indsatsområder 
- konstituering af Landsbyrådet 
- caféaften den 6. juni kl. 16.00 i Forsamlingshuset, og skriver at der er flere aftener i juni måned. 

   

7. 

Landsby app.: 
Vi har så mange medier i spil allerede, og tænker at app´en ikke umiddelbart giver os 

ekstra muligheder. Der er en fare i at have for mange informationskanaler. I stedet hører vi 

Herskindsigt, om de har eller kan lave et link direkte til Herskindsigts kalender, så man 

hurtigere kan finde frem til kalenderoplysningerne. Kalenderen kører jo allerede nede i 

Dagli`Brugsen på infoskærmen. 

   

8. 
Eventuelt 
Anna Margrethe har været til møde om ”Verdensmål for bæredygtig udvikling”. Det handler 

om genbrug, sundhed, fødevarer, energi. Vi har allerede gang i noget via 

   



Naturfredningsforeningen, hvor vi samler affald. Og skolens elever samler også affald. 

Anna Margrethe har et skrift, som hun sørger for bliver bragt i Herskindsigt. 
 

Vi sender referaterne fra vores møder til suppleanterne hver gang, og vi giver dem koden 

til vores Googledrev, så de kan følge med. TT sender dem en invitation til vores næste 

møde den 1 april kl. 19.00 hos Heine. 
 

 
Dagsorden til næste møde den 2. april : 

 
1. Aveja Dahl Klit og Else Thomsen bydes velkommen og præsenterer sig.  
2. De unge, hvordan kan vi hjælpe dem. 
3. Café aften den 6. juni – hvordan griber vi det an og hvem gør hvad? 
4. Valg af repræsentant til Hertha, er vi klar til at pege på nogen? 
5. Opfølgning på stien ved Dagli´Brugsen/parkeringspladsen. 
6. Årets Herskindborger – hvad vil vi, en sjov pokal støttet af  EDC 

 


