Referat fra Landsbyrådets møde den 2. december
2019
Sted: Hos Tina
Deltagere: Heine, Anne, Anna Margrethe, Aviaja, Else, Tina
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
1. Godkendelse af referat fra sidst og denne dagsorden
Godkendt.
Besøg af Trine Frengler – dialog omkring skolestrukturen og vores skole
Torsdag var der stormøde hvor bl.a. kontraktholderene var samlet og i alt 120
personer deltog på Fælleden. Budgetforliget blev drøftet og Undervisnings- og
Børneudvalget har fået til opgave at lave en ny struktur for skoleområdet.
2.

Trine fortalte om de scenarier, der er i spil og lidt om hvad Byrådet lægger vægt
på og hvad de vil gøre og hvornår. Hun pointerede, at intet er besluttet og at vi
kan påvirke Byrådet via input.
Vores skole er under risiko for at få nedlagt overbygningen, og vi tænker
at afholde et dialogmøde i kultursalen på skolen, men vi skal lægge en
slagplan og i dialog med Fællesbestyrelsen og foreningerne allersnarest.

3.

Torsdagscafé – fremtid/ ganske kort snak

Kun 8 deltog i torsdags, men der var lanternefest i børnehaven. Det er måske for
ofte, vi afholder arrangementerne. Den snak tager vi på vores næste møde.
Planlægning af årsmødet og udformning af årsrapporten – med afholdelse
den 30. januar kl. 16.00 / 18.30
En snak om planlægningen og hvad vi vil have med i årsrapporten.
By forskønnelse og de midler vi har søgt og fået, og hvad der er på vej.
Anne og Anna Margrethe sætter sig og laver noget materiale.
4. Landsbyrådets planer for det kommende år skal på punkt og borgene skal være
med til at bestemme. Vi laver samarbejde i plenum med post-it og dialog med
borgerne.
Delebil folkene kommer ca. kl. 20.00 og fortæller om mulighederne.
Vi spørger Ajo om hun vil være vores ordstyrer, Anna Margrethe spørger hende
inden mødet.
Retten bliver en go gang suppe.
Landsbyklynge – status fra Anna Margrethe / ganske kort orientering
Sjelle Skjørring, Borum Lyngby fællesråd er med på ideen. Anna Margrethe laver
5. et møde i marts måned, hvor vi sætter os sammen og taler samarbejde.
Der er ikke rigtigt nogle penge til det, men vi tænker et partnerskab hvor vi kan
støtte hinanden i visse problematikker. Der kan jo være divagerende interesser og
så er man jo nødt til at tale ”hver sin sag”. At støtte hinanden i udvalgte projekter

er meningen. Der er 29 landsbyklynger i Danmark, og vi får noget
konsulentbistand til det.
6. By forskønnelse – status / ganske kort orientering
Ikke noget nyt
Trafikken – status /ganske kort orientering
Helleanlægget i vest ved Langelinie: Anne har talt med Lars Lykke fra Kommunen.
7.
Køb af jord mv. kommer til at ske inden jul, så det lyder godt.
Der planlægges trafikmøde den 3. marts i Herskind Forsamlingshus. Alle landsbyer
inviteres og Kommunens Veje og Trafik kommer og fortæller og lytter.
Markering af ny cykelsti til Blomsterparken / en snak om hvorvidt vi skal
8.
lave en event?
Vi vælger ikke at gøre noget ud af det, og arbejdet er nævnt i Herskindsigt mv.
9. Eventuelt

