
          Kort referat fra Landsbyrådets møde den 11.11.2019  
 

           Sted: Hos Anna Margrethe  

Deltagere: Anna Margrethe, Aviaja, Else, Tina 

Afbud fra: Anne, Heine 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 
 Emne 
1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsordenen for i dag 

Godkendt.  

2. 
Kontakt til ejendomsmæglerne  
Else har lavet et flot skrift, der beskriver punktvis hvilke tilbud vores område har. Lige fra 
foreningslivet, begivenheder, beliggenheden og institutionsbeskrivelser og beboer antal. 

3. 
Bruttolisten til årsrapporten fortsat fra sidst 
Oplistning af de sager Landbyrådet har gennemført i denne periode. Listen er dynamisk 

frem til årsmødet, og indgår endeligt i rådets årsrapport, der fremlægges ved årsmødet. 

4, 
Årets landsby 
Deadline 10. december. Vi når det ikke i år, men sætter opgaven på vores årshjul, og 
påtænker at gøre noget ved det næste år. 

5. 

Landsby klynge (Sjelle, Skivholme, Skjørring, Herskind – og gerne Borum, hvis man må gå 
over kommunegrænsen) 
Anne Margrethe har sendt mail til Sjelle, Skjørring, Borum og alle er interesserede i at indgå 
et samarbejde. Møller, motorveje, busser osv kan vi stå sammen om. Anna Margrethe 
indkalder alle til et møde i marts måned. Hun undersøger også, hvorvidt der er penge til 
samarbejdet et sted.  

6. 

Status på trafiksikkerheden – henvendelse til Veje- og Trafik/Jette Smidt 

Svinget overfor Dagli`Brugsen tager Veje- og Trafik fat i næste år. Vi prioriterer dette punkt 
højt. 

Nedtælling ved lysreguleringen tager Veje- og Trafik med deres overvejelser omkring 
optimering af reguleringen. 

Helleanlæg og Byskilte. I 2020 kommer helleanlægget øst for Herskind på Langelinie og 
byportene sættes samtidig op. 

Vi indkalder Lars Lykke til møde i starten af det nye år. I det hele taget skal vi have møde med 
Veje- og Trafik og høre om trafikmålingerne og udslag af dette, 2 minus 1 vej på Præstbrovej 
og fortov på Engvej fra Landsbyvænget til Glentevænget. 

Anna Margrethe har indsendt et ønske, om forbedring af vejgrøften langs Ladingvej ned mod 
Dagli`Brugsen, så grus og sand ikke fortsat skylles ned mod svinget og stopper kloarken til. 



Skolebussen er stoppet med at køre langs med Vibevænget, efter Landsbyrådets opfordring, 
og skolens bearbejdning af sagen. 

Belægningen ved Fuglevænget, efter diverse opgravning, er slet ikke i orden og dette har 
Anna Margrethe beskrevet for Jette ved Veje- og Trafik, og hun vil sende det videre til de 
rette. 

7. 

Tekst til Herskindsigt 

Fristen for at sætte indlæg ind er den 22.11.  

Tina laver et skrift om torsdagscaféen. Og om årsmødet, så datoen den 30.01.2020 bliver 
offentlig og vi får annonceret, at det afholdes i forbindelse med en torsdagscafé og med 
spisning.  Samtidig skriver hun om status på busperron og det forventede fremtidige arbejde 
med by-forskønnelse ved tankanlægget. 

Anne indsender en tekst om ungefesten. 

8. 
Evaluering af festen for de unge 
De unges fest i forsamlingshuset var en stor succes. Nu overvejer vi så, hvordan og om vi 
fremover skal afvikle et lignende arrangement.  

9. Årets handicap pris 
Indstilling fra Landsbyrådet til kandidater til Årets handicap pris.   

10. 

By forskønnelse 
Udvalget har været henne og se på krukker hos Dekoplant. Det skal være noget stort, for at 
sygne af noget, var læringen af dette. Og vi skal sikre, at der enten er noget selvvanding eller 
at planterne selv kan strække sig ned i jorden efter vand, for ellers bliver det svært at holde 
planterne fugtige. Vi omtænker og eventuelt er det bedre med store trækasser. Vi er i gang 
med at få udviklet en bænk rundt om træet ved tankområdet, og tilmed nogle bænke op 
langs vejen. Vi har fået en del tilskudsmidler, så der er penge at gøre noget med.  

11. 

Dato til generalforsamlingen 
Vi gør det den 30.01 og spørger om forsamlingshuset vil afholde caféaftenen den 27.02 i 
stedet. 
Firmaet Byens bil samt delebil-løsningen i Stjær by, forsøger vi at få til at komme efter 
generalforsamlingen og fortælle os om mulighederne med en delebilordning. På aftenen vil vi 
forsøge at få en ad-hoc gruppe etableret, der vil arbejde videre med projekt delebil. 

12 

Torsdagscafé 
A-skilt (sandwich skilt) anskaffer vi, så vi kan sætte sådan et op 3 dage før hvert arrangement. 
Vi skriver med fed håndskrift, så det kan læses. Vi fik ikke lige aftalt, hvem af os der sørger for 
dette.  
Tina er i gang med at skaffe et par personer, der vil stå for at planlægge caféaftenerne, og 
uddelegere opgaverne videre til andre fremover. 
Næste caféaften er den 28.11.  

13. Eventuelt 

Næste møde afholdes den 2. december kl. 19.30 hos Tina.  


