Referat Landsbyrådets mødet den 09.06.2020 kl.20.00
Sted: Herskind Forsamlingshus
Deltagere: Simon Anne, Else, Anna Margrethe, Aviaja, Tina
Referent: Tina Thybo Sørensen
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Emne
Godkendelse af seneste referat og denne dagsorden
Godkendt
Delebil
Anne Margrethe har skrevet til Herskindsigt, om dette emne. Vi har efterspurgt, om nogen ville
deltage i et lille udvalg, men ingen har svaret tilbage. Forslag, skal vi søge om 1 stk. el lader?
Nej, det bliver for dyrt, og vi kender ikke fremtiden og hvilke tilbud, der senere viser sig. En adhoc gruppe vil kunne arbejde videre med sagen, og vi forsøger at få etableret en sådan.
Byforskønnelse - er der nyt?
Beslag til bænken er lavet. Anna Margrethe har sat blomster og containeren er fjernet. Corten
stålringe bliver sat som blomsterkasser og Anne Margrethe lægger sten omkring. Bænken er
snart færdig.
Veje og trafik - er der nyt?
Laver rørføring i øjeblikket i krydset ved Herskind Dagli´Brugs, og dette skal aflaste vandtrykket
langs med Ladingvej ned mod brugsen, når det regner meget. Helleanlæg mod øst sættes snart
i gang, Veje og Trafik er i proces med at opkøbe jord og nu ser det ud til at tingene rykker.
Den 17/8 inviterer vi Veje og Trafik til møde i Herskind Forsamlingshus. Anne Margrethe skriver
og inviterer. Tina rykker Veje og Trafik for svar angående cykelstien.
Simon og deltagelse i Podcast
Simon deltager i næste Podcast i Herskindsigt, og emnet er de trafikale forhold på hjørnet
mellem Ladingvej og Langelinie.
Henvendelse fra Borum Fællesråd
Anne Margrethe skriver til formanden, og beskriver hvordan vi finder samarbejdet bør være, og
hvad vi kan bruge hinanden/og ikke kan bruge hinanden til. Vi ønsker ikke at forpligte os til at
inddrage Borum Fællesråd i sager, men vi vil gerne være åbne for samarbejde.
Borgerinddragelse og behandling af henvendelser
Hvad borgerne mener, står højt på vores liste, og vi indtænker alt hvad vi hører og ser i vores
beslutninger. Henvendelser fra borgerne tages altid seriøst og alvorligt, og behandles og svares
på. Vi har ofte tanken henne omkring svarene i visionsrapporten og svarene fra afholdte
årsmøder, for herfra kan vi samle viden o, hvad borgerne mener. Her er borgerne nemlig blevet
hørt i, og kommet med input til, hvad de vægter at Landsbyrådet skal arbejde med og sætte
fokus på. Vi er valgt af borgerne til at agere for borgerne, når der er sager, hvor der er brug for
det. Nogle gange gør tidspres i sager, at vi straks træder ind og handler. Sådan må det være, for
at vi kan få indflydelse – politikere og embedsmænd arbejder løbende, men har ikke pligt til at

give os deres procesplan. Virkeligheden gør, at vi skal agere i dette som repræsentanter for
borgerne.
Torsdagscafe - blot for lige at vende det
Kan ikke afholdes af hensyn til Corona forbud i øjeblokket. Spejderne vil gerne lave et
spisearrangement på spejdergrunden i efteråret. Cafeaftenerne taler vi om ved næste møde.
Er der nyt fra arbejdsgruppen omkring nye skolestruktur?
Spændende hvordan eventen på Fælleden den 10.06 med sko, kaffebord og musik kommer til
at løbe af staben. Politikerne skal i gang med næste face, og udvalget kan puste lidt ud. Vi må
håbe, at vi er blevet hørt. Stenplakater af 100 kr. stykket er nu klar til salg, og pengene går til
støttegruppen for overbygnings bevarelse.
Foreningsaftenen
Måtte aflyses pga for få tilmeldinger. Landsbyrådet ønsker at komme til bestyrelsesmøder i
foreningerne, hvis foreningerne ønsker det, og der er noget, vi kan hjælpe med f.eks. at søge
fonde. Tina kontakter Viggo på Fælleden og hører ham, om han vil komme en aften i efteråret
og lære os mere om fondsansøgninger. Tina sender Allan Clemmensen og Frederik noget
materiale, som hun har omkring fondsansøgninger, da de skal til at i gang med noget.
Eventuelt
Der er landsbyrådskonference i Ry den 19/9 en hel dag. Nogle af os deltager måske lidt af
tiden.
Skolebussen midt på formiddagen og midt eftermiddag, overvejer kommunen at fjerne, for den
benyttes meget lidt. Vi følger lige med i, hvordan sagen udvikler sig. Hvis bussen kører tom
rundt, så er det jo heller ikke hensigtsmæssigt.
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Dagsorden til den 7/9 kl. 20 i Forsamlingshuset:
- Torsdagscafe
- Støttegruppen
- Byforskønnelse
- Veje og trafik

Vi skrev følgende i vores referat fra den 07.10.2019:
I det nye år vil vi tage fat i:
- Trafik ud af byen – herunder busforbindelsen til-fra Aarhus.
- Skal vi besøge foreningerne til deres møder?
-

Husk: Anne og Tina har inviteret Bankdirektøren fra Jutlander Bank (Morten Greve)
over på en fyraftensøl på den nye bæk ved træet ved OK tank området, når den er
bygget færdig for de penge banken har sponsoreret til formålet.

