
Referat Landsbyrådets møde den 02.09.2019 kl. 19.30         Sted: Anne 

Deltagere: Heine, Anne, Inge, Anna Margrethe, Aviaja, Else, Tina 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 Emne 

1. 
Referat fra sidst godkendt 

Dagsorden godkendt 

2. 
Mad fra andre lande og andre egne. 

Vi afholder en aften i januar. Vi beder folk fra andre lande og egne, om at lave maden, og 

godtgør efterfølgende deres udgifter.  

3. 

Tekst med promovering af vores lokalområde til ejendomsmæglerne 

Else udformer en tekst, som godkendes af rådet, og derefter sendes til 

ejendomsmæglerne, der kan anvende dem i forbindelse med boligannoncer for vores 

område. 

4, 
Landsbykonference – den 19. september 2020 

Vi fandt sammen svar på, hvad vi prioriterer højt hos os, hvad vi ser i fremtiden, og hvilke 

farer der truer derude. 

5. 

Byforskønnelse 

Jutlander Bank har givet os penge til en bænk, og bevillingen er givet. Bænken bygges 

rundt omkring træet ved tanken,. 

● Status på gruppens arbejde, Anna Margrethe fortalte om idéerne og viste en skitse. 

● Landsbysamvirket har vi søgt om penge til planter og krukker. 

6. 

Trafikken – status 

● Lyskryds problematik. Vi har haft kontakt til Kommunen, og de har lavet måling på 

systemet, og meldt retur at alt er i orden. Men vi finder stadig, at f.eks. de små 

fodgængere har svært ved at nå over, hvis man f.eks. kommer trækkende med en 

cykel ved sin side. 

 
● Status fra kommunen på vores ønsker om trafikforbedringer. Kommunen har sendt 

os et forslag med nogle af forbedringerne, efter at de har været ude og se nærmere 

på de fysiske forhold. Trafiktællingerne sættes op hen over efteråret, og buslommen 

mod Silkeborg er fastlagt til etablering Vest for indkørslen til Blomsterparken.  

 
● Situationen på stien ved hjørnet mellem Langelinie og Ladingvej lader vi ikke vente 

for længe, før vi igen tager action. Det har vores 1. prioritet 



● Blaffer stoppeskilt sættes op ved buslommen ved Dagli`Brugsen. 

● Vi vil opfordre skolen/børnehaven til at afholde et møde, for forældre til små elever 

og børnehaveforældre, hvor lokalbetjenten og en fra Veje og Trafik deltager. Anna 

Margrethe sender opfordringen til Lars Dahl, der er skolebestyrelsesformand. 

7. 
Foreningsaftenen den 18. september kl. 19.00 i Herskind Boldklubs lokaler.  

Anna Margrethe sender en reminder til foreningerne, hvor vi opfordrer til at de kommer. 

8. 

Evaluering af caféaftenerne 

● Det er gået så fint, og fremmødet har været over forventet.  

● Vi etablerer et caféudvalg i det nye år, der har lyst til at køre arrangementerne.  

● Vi har indtjent, så der er en buffer, der kan indgå som en ”underskudsgaranti” til 

fremtidige caféaftener. 

● Vi afholder de sidste 3 caféaftener i år efter samme koncept og betaler et beløb til 

forsamlingshuset for leje af lokalerne. 

 

9. 

Ung i Nord.  

Vi planlægger at afvikle en fest i forsamlingshuset. De unge fra 8. og 9. årgang skal selv 

arrangere festen og lave indbydelser – aldersbegrænsning 18 år. Vi sørger for opsyn.  

Et mødested for de unge er et stort ønske, og vi må arbejde mere for at opfylde ønsket. 

10. 

Rådets medlemmer fra 1. oktober 

Vi siger Inge rigtig mange tak for hendes store indsats i Landsbyrådet igennem mange år. 

Hun stopper fordi Rolf og hende flytter til Ry. 

Else træder ind i stedet for Inge, og kommer på valg til foråret 2020. 

11. 

Eventuelt 

Vi er så glade over, at der kom over 60 personer til indvielse af Dagli`Stien. Her blev 

serveret pølser og brød, lokalbetjenten var til stede. Det endte godt, selvom cykelløbet 

måtte udskydes til en anden god gang. 

 
 


