Referat Landsbyrådets mødet den 07.09.2020 kl.18.00
Sted: Herskind Forsamlingshus
Deltagere: Simon Anne, Else, Anna Margrethe, Aviaja, Tina
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
Godkendelse af seneste referat og denne dagsorden
1.
Godkendt
Hertha årsrapportering v. Finn Boisen
Finn har valgt at genopstille som Landsbyrådets repræsentant i Hertha Bestyrelsen og bliver til
2024. Finn har siddet i 5 ½ indtil nu. Den dag han går af, behøver den næste repræsentant jo
ikke at vælges til formand.
Han fortæller om evige besparelser fra Kommunernes side. Hertha arbejder sammen med 18
kommuner. Hertha ligger i gnsn. 25% under kommunernes eget udgiftsforbrug, for de samme
ydelser – men trods dét, er der kommuner der gerne ser deres borgere hjemtaget, og det
kæmper forældregruppen kraftigt imod.
Bodelen er fuldt belagt. Oppe på 30 beboere alt, når den nye bygningsdel er færdig.
152 borgere bor på Hertha.
15 dagbrugere kommer og arbejder der hver dag.
40 medarbejdere. Der faktureres ca. 70% af den tid, som medarbejderne bruger og de sidste
procent må Hertha selv stå for.
Nyt maskinhus er undervejs og nyt magasinrum og kontor til pedellen.
Herthahus er erklæret ok efter byggesagkyndig har set på bygningen, men det renoveres og
tilbygning sker, så der kommer ca. 800 kvm. i den nye del. Derudover udvides salen med 200
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kvm. Fondsmidler til kultur er ret let at få, så ad den vej er kroner og nogle arkitekttimer
bevilget. Der er bygget en ny lille enhed, hvor nogle få beboere kan være selv.
Hjemmesiden er blevet opdateret.
Regnskab 2019:
23. mio kr. i nettoomsætning, men personaleomkostningerne alene er på 17 mio.kr. og her skal
man naturligvis holde øje. Årsresultatet er 519.000 kr.
Der er igennem årene henlagt til byggerierne.
Aktiver for 14 mio kr. hvilket er en stigning på godt 2 mio.kr. fra 2018.
Egenkapitalen er omkring 9 mio.kr.
3,5 mio kr. i gæld hos bankerne.
Tilsynsrapport:
Tallene er rigtig fine på alle områder – ja faktisk helt i top.
Organisation og ledelse:
Her klarer Hertha sig også så fint, at de ligger i toppen.

Fællesledelsen:
Hvis vi skal have fat i dem, kan f.eks. Aja kontaktes.
Delebil, blafferpladser, samkørsel
Punktet flyttes til næste gang.
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• Lykkes det at nedsætte et ad hoc-udvalg?
• Hvilke erfaringer har vi med samkørsel nu?
• Hvad hører vi borgerne sige omkring kollektiv trafik og transport?
Byforskønnelse - er der nyt?
Bænken er færdig og skal sættes op
4 Bedet venter Anna Margrethe med, pga eventuel ændring af svinget.
Vi søgte om ny flisebelægning og til en ny luftpumpe – midler søgt fra Landdistriktspuljen OG vi
fik pengene. Dejligt
Veje og trafik møde den 17/8, hvor kun STG mødte frem
Jette og Brian fra kommunen. Lars Dahl, Anne, Simon, Allan og Per Klausson var til stede.
Angående svinget op mod skolen mellem Ladingvej/Langelinie.
Vores forslag til Veje og Trafik er, at et lysreguleringssignal kan sættes midlertidigt op snarest,
på hver side af svinget, indtil en rigtig løsning forhåbentlig snart findes. Dermed en opfordring
til STG, om at følge op på dette hurtigst muligt. Vi foreslår også at få lavet en sti langs
5 Dekoplant op til skolen, som en løsningsmodel til udfordringerne - og forslaget gives hermed
videre til STG.
Veje og Trafik ønsker, at der er en kommunikationskanal de kan skrive til. Og her skal det være
Landsbyrådet, der så formidler videre til de rette.
Fliserne er rettet op på Vibevænget, og nu mangler kun Fuglevænget. Men Veje og Trafik er i
gang, fortæller Anna Margrethe.
Skal vi besøge foreningerne til deres møder?
6 Det er vigtigt for os at vide, hvad der sker i foreningerne – så vi kan bidrage og støtte op. Vi
lader punktet gå videre til næste gang. Vi vil gerne kunne hjælpe foreningerne.
Henvendelse fra Borum Fællesråd
Anne Margrethe har skrevet til Borum Fællesråd, og beskrevet hvordan vi finder samarbejdet
bør være, og hvad vi kan bruge hinanden/og ikke kan bruge hinanden til. Her beskrev hun, at vi
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ikke ønsker at forpligte os til at orientere dem særligt om de sager, vi har gang i. Heller ikke evt.
fordi de kan have en særlig interesse. Men vi gerne ser muligheder for samarbejde og deling af
emner.
STG som Landsbyrådets underudvalg
Vi ønsker, at Landsbyrådet er dét sted, Veje og Trafik skriver til og så videreformidler
Landsbyrådet videre til de rette. STG er et underudvalg af Landbyrådet, vi ønsker referater fra
STG-møderne.
8 STG sørger for at borgerne bliver orienteret, via Herskindsigt, om de ændrede beslutninger
udvalget har taget, i forhold til føringen af cykelstien langs Langelinie. Borgerne skal vide
hvilken kurs STG arbejder mod, så ingen er misinformeret.
STG gruppens vigtigste punkt er svinget op mod skolen, dernæst cykelstier og herunder en
cykelsti langs Engvej. Else gør opmærksom på, at Engvej benyttes som skolevej for flere børn.

Torsdagscafe – hvordan tænker vi fremtiden for aktiviteten?
Den 24. september holder Spejderne torsdagscafé.
Men derefter afholdes ikke flere torsdags café´er resten af år 2020, af hensyn til corona.
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Vi, hvad 2021 bringer og håber på at kunne holde noget i foråret 2021.
Vi tager det på punkt igen i december.
Er der nyt fra arbejdsgruppen omkring nye skolestruktur?
Skolebestyrelsen skriver et høringssvar, hvor vi andre er medunderskrivere.
Vi vil gerne bakke de skoler op, der står foran en lukning. Det er et dilemma, for vi ønsker jo
også at vise, at vi er glade for den beslutning, der gør at vi får mulighed for forsat at drive en
fantastisk overbygning. Dermed skal der tænkes over formuleringerne.
10 Der er 8 ugers høringsfrist fra nu, og tid til at lave et godt høringssvar. Så går der igen noget tid,
og måske er punktum i sagen først sat til foråret, fortæller Else.
Der er en opgave i at fortælle forskellen mellem Støtteforeningen og Skolestrukturgruppen, og
Else skriver noget om dette i Herskindsigt.
Generalforsamling i Støtteforeningen den 21. september.
Foreningsaften angående dét at søge fonde
Flere foreninger var mødt frem og vi var 12-13 stykker.
Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus v. Rikke Bundgaard Jenner var mødt frem, og
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hende vil vi gerne have kontakt til. Tina tager kontakt, så vi evt. kan få lov at dele budskab om
Spejdernes og Herskind Boldklubs aktiviteter via deres FB-side. Målet er at fange flere, der
ønsker at anvende vores aktiviteter og evt. vores skoletilbud.
Jorden Terp by matr.nr. 7 og 8 samt 38a Skivholme
Disse jordstykker tilhører borgerne, har Anne fundet frem til. Dvs. at vi har råderet over dem,
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og måske ønsker vi at udnytter dem til et godt formål. Anne arbejder videre og undersøger
mere om, hvad denne jord engang har været brugt til, og anvendelsesmuligheder nu.
Indslag til Herskindsigt
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Vi har hver især sendt et skrift af de områder, vi har arbejdet med.
Årets landsby 2021
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Vi tager punktet med til vores møde i oktober
Mad med perspektiver
Skolen og Hertha har fælles valgt at opsige madaftalen, hvor Hertha lavede mad til
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børnehaven. Der er blevet ansat en kost og ernæringsfaglig i Børnehaven, der fremover skal
lave mad og have børn med i køkkenet.
Eventuelt
Tirsdag den 3. november – uddeling af priser på Fælleden og der gives et lettere traktement.

15 Rygestop kursus foregår her i forsamlingshuset. Start i uge 43, og Anna Margrethe laver kaffe. Kurset er
gratis og minimum 5-6 personer skal møde op. Ryger du over 15 cigaretter om dagen, så får du
udleveret gratis nikotin plastre.

Landsbykonference den 19. september i Himmelbjerggården, Aviaja og Anna Margrethe deltager.
Landbyrådet betaler Aviajas deltagelse, og Anna Margrethe får i forvejen sin del betalt. Vi får en masse
god input og møder nogle, vi måske bagefter kan trække på.
Kulturpuljeudvalget holder møde her i vores forsamlingshus den 7/9. De deler bl.a. underskudsgarantier
ud til arrangementer
Skanderborg Kommune søger gå-værter, men vi mener at Herskind Boldklub er med i dette allerede.
Maries Have har ændret i deres tegninger. Vi er interesserede i de større ændringer. Anne Margrethe
tager fat i Inge Lorentzen og spørger hende, om hun vil informere Landsbyrådet, når noget væsentligt
sker, så vi kan støtte op og være orienterede. Vi modtager invitationer om arrangementer fra Maries
Have, men det er svært for os at afsætte tiden til at deltage.
Et par uheldige situationer fra lejerne i huset på hjørnet mellem Præstbrovej og Langelinie gør, at
Landsbyrådet henvender sig til ejerne af huset, for at få en snak om en bedring af de handlemåder
husets lejere udviser.

