
 
 
 
 
 

Referat Årsmødet den 30.01.2020                     Sted: Herskind Forsamlingshus 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 
 

Fremmødte: 19 borgere plus os selv i Landsbyrådet. Inden mødet var der 38 borgere mødt frem 
til kaffe/kage og suppe. 

   

1. 

Anna Margrethe bød velkommen til årsmøde 

 

Dirigent: Heine Pallesgaard 

 

Mødet er indkaldt rettidigt. 

 

Dagsorden – se bilag 1 indsat som tekst længere nede.. 

 

   

2. 

Årsrapporten blev fremlagt af Anne Kaae 

 

- Se bilag 2 indsat længere nede i denne tekst. 

 

   

3. 

Landsbyrådets regnskab fremlagt og godkendt. Punktet fremført af Anne Kaae. 

 

- Se bilag 3 indsat længere nede i denne tekst. 

 

   

4. 

Landsbyrådets opgaver i det kommende år. 
 
Heine fortalte om planerne. Hver af de forud valgte områder var præsenteret på plancher. De 
fremmødte blev bedt om at hænge gule post-it op, hvis de havde nogle gode ideer og input til 
de forskellige områder. 
 
Borgernes idéer blev læst op og begrundet af idémagerne, så en drøftelse fandt sted i plenum.  
 
Landsbyrådet samler alle forslag fra borgerne, og lader sig nu inspirere af dem, når rådet skal 
prioritere, hvad der skal arbejdes med i det kommende år. 

   

5. 
Ingen modtagne forslag inden mødet 
Dog - se bilag 4 herunder, der viser idéer og input fra de fremmødte borgere. 

   

6.  

Valg - Landsbyråd 

Anne Kaae modtog genvalg 

Else Thomsen valgt 

Tina Thybo Sørensen modtog genvalg 

   

7. 
Valg af suppleanter 
Aviaja Kilt og Simon Svensson blev valgt. 

   



 
 
 
 
 

8. 

Valg af revisorer 

Valgt revisor: Sofie Boesen 

Valgt revisor suppleant: Ulla Østergaard 

 

   

9. 

Eventuelt 

Jakob Houg påpegede, at vi alle skal tænke i at informere mere. Specielt nu, i en tid med 
debatten omkring den nye skolestruktur. Herskindsigt ønsker at være platformen, der gør at al 
viden samles der. De lover at bringe det hele, men det kræver, at vi bringer dem den viden, vi 
har.   

 

Eva Bach ønsker: mere viden om status omkring den nye skolestruktur.  

Desværre når vi ikke yderligere omkring dette emne i aften, men Fællesbestyrelsen har været 
til nytårskur på Fælleden og påvirket politikerne der. Strategien lige nu er at være rolig. 
Borgerne kan selv sende læserbreve ud, og der sker ting i kulissen, og snart kommer der noget 
mere konkret ud fra arbejdsgruppen. De arbejder og påvirker i øjeblikket ”indefra”, hvilket er 
en besluttet strategi.  

 

Der etableres snarest en underskriftindsamling, og borgerne i området vil blive kontaktet. 

 

   

 

 

En præsentation af Byensbil 
 

 

Byensbil.dk – delebilselskab  etableret i 2014 og hr nu 30 biler rundt omkring i Jylland. Firmaet 

fortalte om løsningen.   

 

Det startede i byen Højvang med 300 indbyggere. 

 

Biltypen er Hyundai E10 hybid bil. Der er flere grunde til at firmaet ikke har elbiler, bl.a. at 

bilen hele tiden skal være klar til brug.  

Bilerne gøres rene 1 gang om måneden både udvendig og indvendig, men hvis en bruger ønsker 

den vasket i vaskehal, refunderer firmaet altid den billigste bilvask (så nogle gange sker det 

oftere udvendigt). 

Der vil altid være en bil til rådighed, når blot man planlægger sit behov lidt, det lover firmaet. 

Man får en regning 1 gang om måneden for brugen, og det koster 300 kr. pr. mand pr år at være 

med i ordningen - men der er rabat pr husstand, sådan at beløbet her vil være 500 kr. pr. 

husstand. Der betales 30.000 kr. for den første bil (kan være reklamefinansieret), og yderligere 

biler er gratis, men her vil Byensbil have ret til at påsætte reklamer på. Firmaet står for al drift, 

så byen har ingen forpligtelse overhovedet. Hvis en sponser ønsker en reklame på bilen, koster 

det 10.000 kr. pr. reklame. 

Selvrisikoen er en smule højere end ved en alm. privatbil. 

 

   



 
 
 
 
 

FDM fortæller, at en kørt km typisk koster 2,68 kr. pr. km ved 20.000 km pr. år – dertil 

kommer brændstof.  

 

I Byensbil koster 1 kørt km:  

300 kr. pr år – medlemskab 

Timepris 10 kr. – dog max 80 kr. pr. døgn. Km pris 2,60 kr. incl. brændstof. 

 

990 kr. for en uge med 300 km inkluderet incl. brændstof. 

 

Man afleverer altid med mindst ¼ tank. Gem bonnen for tankning, som så refunderes 

efterfølgende. 

 

Der kan forhandles en god rabat, hvis man f.eks skal en weekendtur til Roskilde. 

 

Der sættes en anden bil ind, i de tilfælde hvor byens egen bil er ude at køre en længere tur, dog 

er der jo så et andet logosæt på denne bil. 

 

Man må gerne køre indenfor EU´s grænser. 

 

Der er ingen krog på bilerne. 

 

Indgåelse af aftalen tager ca.3 dage at starte op. Vi skal finde sponsorer, og et godt synligt sted 

som holdeplads til bilen.  

 

Man kan sætte et skilt med sponsornavne op ved parkeringspladsen, så vi får en indtjening her. 

 

Landsbyrådet arbejder videre med opgaven omkring en eventuel delebilordning hos os, og man 

kan læse yderligere direkte på firmaets hjemmeside https://www.byensbil.dk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.byensbil.dk/


 
 
 
 
 

BILAG 1. DAGSORDEN 

 



 
 
 
 
 

Bilag 2 – ÅRSRAPPORTEN 

Årsrapport 2019 
 
2019 var året, hvor Landsbyrådet igen kom op i højt gear. Vi har holdt Landsbyrådsmøde 
kontinuerligt hver den første mandag i måneden (minus juli og august) plus et par ekstra møder, 
når behovet opstod. Vi er stolte over at have igangsat rigtig mange ting. Nogle er allerede færdige, 
nogle er godt i gang, og andre er i opstartsfasen. 
  
Færdige: 

• Deltagelse i Integrationskaffe den 12. januar 2019 

• Fællesaften med generalforsamling/årsmøde med Herskind Forsamlingshus og 
Grundejerforeningen Lærkebo den 6. februar 2019 

• ”Trafikken i din landsby” - møde i Fruering Forsamlingshus den 7. marts 2019 med  
Veje og Trafik, Skanderborg Kommune 

• Blaffermøde på Fælleden i marts 2019. Vi har afsat egnede steder til blafferstoppeskilte  
her i området. Sættes op ved buslommen ved brugsen 

• Besøg hos Herskind Boldklub, på deres bestyrelsesmøde den 1. april 2019 

• Besøg hos Herskind Borgerforening, på deres bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 

• Byudviklingsmøde på Fælleden (kun for os) om byudvikling og udstykninger  
den 22. maj 2019 

• Tekst med promovering af vores lokalområde er sendt til ejendomsmæglere i området 

• Realisering af ”Dagli’stien” ved brugsen, som blev indviet med tale af byrådspolitiker Trine 
Frengler, pølser, øl og hygge den 9. august 2019 

• Nordstjernen 2019, Landsbyrådets pris blev givet til Ulla Østergaard Hansen til 
sommerfesten den 16. august 2019.  

• Vi har fået anlagt en busperron på Langelinie ved Blomsterparken 

• Cykelstien på Langelinie er forlænget til Blomsterparken 

• Cafeaftener: 
Vi startede vores cafeaftener op i juni måned, med torsdagscafe hver uge. Det var en stor 
succes, og der kom langt flere folk, end vi havde håbet på. Tak for opbakningen. 
Torsdagscafe fortsatte i august, september, oktober og november. Her var opbakningen 
ikke helt så stor, men vi ramte også ind i Halloween og Lanternefest i børnehaven. 
Disse cafeaftener har kunnet lade sig gøre, da Herskind Forsamlingshus har stillet huset til 
rådighed - TAK 
Vi skal nu have kigget på og besluttet, om og hvordan torsdagscafe kan/skal fortsætte. 

 
 
I gang/startet op 

• Trafiksikkerhed: 
Vi har holdt 3 møder med Veje og Trafik i 2019. (2. + 20. maj og 24. juni) 
Der er lavet trafikmålinger på Fuglevænget, Vibevænget og Præstbrovej 
Vi har snakket om helleanlæg på Langelinie øst for byen. 



 
 
 
 
 

Vi har snakket om svinget på nordøstsiden af krydset ved Brugsen fra Langelinie mod 
Ladingvej. 
Vi er i løbende dialog med kommune om bedre trafiksikkerhed. 
 
 

• ”Ung i Nord” 
Vi har været på skolen og snakke med 8. og 9. klasse om, hvad de kunne ønske sig, hvis alt 
var muligt. De kom med mange gode ideer og ønsker, både realistiske og ”drømmeønsker” 
Deres største ønske er et sted, hvor de må være. Et sted, hvor de voksne ikke kommer og 
beder dem skrue ned for musikken eller være stille. De kan godt forstå, at det er ”træls” 
når de larme på legepladsen. 
Et sådant ønske tager tid at indfri, hvis vi kan. Så vi besluttede, at der skulle ske noget for 
de unge i 2019, så de kunne mærke, at vi gerne ville gøre noget for dem. 
Det mundede ud i en Ungdomsfest i Herskind Forsamlingshus fredag den 25. oktober 2019. 
De unge havde selv arrangeret festen, under rammer fastsat af Landsbyrådet. 
En fantastisk aften, hvor de unge mennesker viste, at de sagtens kan styre det der med 
alkohol. Og hvor sang, latter og dans var hovedtema. Stor ros til de unge. 
Vi fortsætter arbejdet med at finde et egnet sted til de unge. 

 

• Byforskønnelse 
Kommunen har bevilget byporte på Langelinie 
Papir og flaskecontainere ved tanken er fjernet, og belægning er ”gravet” fri. 
Der er planer om at beskære træet, opsætte en bænk rundt om træet, opstille storke, som 
viser antallet af nyfødte i Landsbyrådets område. Sætte blomsterløg, plantekasser, krukker, 
beskæring af beplantning nord for tanken m.m. 

 

• Modtagne midler. 
Jutlander Bank  15.000,- kr. til byforskønnelse 
Landsbysamvirket   15.000,- kr. til byforskønnelse 
Sparekassen Kronjylland   7.500,- kr. til byforskønnelse 
EDC-mæglerne   gavekurv og skilte til Nordstjernen 2019 
 

• Ny skolestruktur: 
Landsbyrådet har sendt vores input til Skanderborg kommunes forslag til ny skolestruktur 
til Børne og undervisningsudvalget og alle byrådspolitikere. 
Vi har været medarrangør sammen med Fællesbestyrelsen til Borgermødet den 4. januar 
2020. Og vi deltager i koordineringsgruppen, som fortsætter arbejdet med bevarelse af 
overbygning på Herskindskolen. 

 
2019 har været et spændende år, og Landsbyrådet glæder sig til at fortsætte arbejdet i 2020. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

BILAG 3 ÅRSREGNSKABET 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

BORGERNES INPUT OG IDÉER: 

 

Skole: 

 

- Skaf frivillige til at hjælpe i institutionerne (skole/børnehave/vuggestue/SFO/klub) 

 

Trafik: 

- Byskilt flyt mod Øst så 50 km skiltet flyttes med 

- Cykelsti til Tilst 

- Cykelsti til Skovby 

- Cykelsti til Borum 

- Børnevenlige cykelruter langs vejene 

- Løberuter med farveafmærkning rundt i skove og på stier 

- Flere trampestier og spor, aftaler med lodsejere (spor i stedet for asfalt) 

- En trampesti bag om ejendom ved hjørnet mellem Langelinie/Ladingvej, for at undgå det 

grimme sving ved OK tanken. 

- Samet overblik over transportmuligheder, gerne via en APP 

- Tanker for de ældre borgeres mulighed for selv at kunne transportere sig 

- Blafferstationerne, hvornår kommer der info om det, og hvornår det starter op? 

- Bedre koordination af offentlig transport – herunder skolebusordningen og kørselsordninger 

i Hertha 

- Lygtepæl ved busholdepladser ved Langelinie 

- Bedre oplyst vejkryds ved Langelinie/Engvej 

- Flyt bygrænsen ned til stikvejen ind til Herthas Sydligste ende ved Engvej 

 

Byforskønnelse: 

- Julelys/oplyst hygge i gadebilledet ved juletid 

- Farlige fortove med løse sten, store huller og store niveauforskelle 

 

Unge: 

- Mountainbike (pump-track) ved busholdepladsen ved skolen eller ruter ved 

spejdergrunden/inde i træerne 

- E-sport – lan party (søge midler til det via Jutlander Bank (Låsby Skole har noget) 

- Et udvalgt sted til de unge – de skal selv være med til at tænke planerne 

- Inddragelse af de unge i Landsbyrådets opgaver. 

 

Gode idéer 

- Opstart af Herskind øl-laug (findes fra tidligere, Jakob Houg ved noget) 

- Herskindsigt har fået et redaktionslokale, som kommer til at have åbningstider for borgerne 

- Endnu mere synlighed og info omkring hvad der sker hvornår 

- QR-koder rundt i landskabet på veje og stier, der fortæller om hvad der engang skete/hvor – 

de gamle/gode/sjove historier om fortiden, når vi går rundt i nutiden. 

- Herskind slogan ”Det unikke fællesskab” – vedtaget? Eller konkurrence blandt borgerne om 

det bedste bud – promovering af vedtaget slogan. 

- Ko-klappe-laug på marken overfor brugsen. Borgerne i Herskind og omegn kunne passe 

dyrene og få en ¼ ko i fryseren 



 
 
 
 
 

- Mere samarbejde med Maries Have, der ønsker samarbejde med Landsbyrådet omkring 

f.eks. etablering af veje til de nye boliger, og hjælp til tekniske problematikker 

 


