Kort referat fra Landsbyrådsmødet den 19. oktober 2020
Sted: Herskind Forsamlingshus kl. 19.30
Deltagere: Aviaja, Simon, Anne, Anna Margrethe, Else, Tina
Referent: Tina Thybo Sørensen

1.

Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt med tilføjelse af flere punkter.

2.

Hvordan går det med Byforskønnelsesprojektet?
Bænken er gået i vinterhi, og ligeså med højbede.
Anna Margrethe har søgt midler til cykelstativ, cykelpumpe og fliser via Landdistriktspuljen.
Vi vælger at give 2500 kr. til Julebelysning i byen. Aviaja og Tina sørger for at udføre
opgaven, gerne med hjælp fra andre borgere.

3.

Hertha repræsentant
Finn Boisen fortsætter til 2024, hvorfor vi finder et ”føl” i 2023 der kan følge ham et års tid,
inden han træder fra.

4.

Delebil, blafferpladser, samkørsel
Der er interesse for delebil, har Aviaja undersøgt ved at tale med borgere. Hun fortæller
også, at el-standere er dyre at få opstillet og teknologien er i rivende udvikling, så der er
usikkerhed omkring typen af stik, samt hvor kort levetid en stander med nuværende
teknologi har. Stjær har afleveret deres elbil fra Aura tilbage, fordi den har kørt for få
kilometer. Firmaet Byens bil tilbyder ikke elbiler, men er ellers et godt bud for os. Vi
undersøger nærmere. Landsbyrådet er dem, der underskriver aftalen, når vi kommer dertil.
Blafferstationen i byen ser vi ikke benyttet, og har ikke hørt om det. Pga Corona situationen
er ordningen heller ikke hensigtsmæssig.
Brugen af offentlige busser tror vi er faldet drastisk, for vi hører at borgerne finder andre
måder at komme frem på, og at nogle unge fraflytter for at kunne passe deres uddannelser.
Tina har undersøgt at skolen ikke kan anvende flexbusordningen, da der ikke køres ret
mange passagerer ad gangen.

5.

Klyngesamarbejde omkring kulturen.
Et Langeliniefællesskab er under opblomstring. Vandreudstillinger, kulturlaboratorium, og
andet i fællesskab med Sjelle, Skivholme, Herskind, Skjørring. Sjellefolk har søgt 75.000 kr. og
Anna Margrethe deltager i et udvalg på Landsbyrådets vegne. Spændende om ansøgningen
giver pote.

6.

Maries have – seminar.
Vi har modtaget en indbydelse, men ingen har mulighed for at deltage.

7.

Skal vi besøge foreningerne?
Pga Corona vælger vi at udskyde disse besøg indtil videre.

Tina nævner, at skolen rigtig gerne vil lave skolegården om, og gerne vil støttes af fonde til
projektet. Anna Margrethe sørger for at indkalde foreningerne i byen til et møde, hvor vi kan
tale om ønsker og eventuelt samarbejde om at søge fonde til fælles aktiviteter, som alle
borgere kan få glæde af.
8.

Hvad synes du om din by? – Kommunens spørgsmål til borgerne.
Det er en skam at kun ganske få borgere har benyttet muligheden for at komme med deres
input, nu hvor kommunen har opfordret og gjort det let at gøre. Else og Tina har skrevet et
indlæg hver, og måske kan man ikke se alle indlæg direkte på Kommunens hjemmeside, da
de kan være sendt ind via en given mailadresse. Det kan vi håbe på.

9.

Hvordan ser vi et samarbejde med den nye tænketank fra Landsbykonferencen?
Hvad vil Landdistrikterne gerne med kommunen? Hvad er Landsbysamvirkets rolle i dette
samarbejde? Det er noget af dét tænketanken undersøger og Aviaja er vores repræsentant,
og måske bliver der plads til en eller flere deltagere herfra. Der tænkes i, hvordan man sikrer
at alle de mindre landsbyer i et område, får fælles talerør og mulighed for at netop deres bys
interesser tænkes med, f.eks. vil vi forsøge at sikre, at Sjelle, Skjørring, Herskind, Skivholme
alle høres. Noget tænketanken er opmærksom på.

10.

Årets landsby 2021
Punktet skubber vi til næste gang

11.

Sikker trafik – hvad er status?
Status på krydset/hjørnet ved OK tanken
Landsbyrådet har bedt Veje og Trafik om at sørge for, at der kommer en midlertidig
lysregulering op og at hækken klippes ned og ind, men der er ikke sket noget endnu. Det
rykker gruppen kommunen for, så der kommer til at ske noget nu. Vi er ikke tilfreds med
hastigheden Kommunen arbejder i, og finder det uheldigt at de ikke griber de ideer, vi har til
akut afhjælpning, indtil der findes en ordentlig løsning.
Der tales meget, men kniber med handling fra Kommunens side. Skoleinspektør Kasper
Jensen har skrevet til Veje og Trafik om sagen, i et forsøg på at skubbe til processen.
Helleanlægget: Kommunen er i gang, siger de – men også dette trækker ud, og endnu er
spadestikket ikkesat i jorden. Sikker trafikgruppe er vedholdende og sørger for at der
kommer til at ske noget nu.

12.

Høringssvar angående ny skolestruktur
Fællesbestyrelsen har skrevet et høringssvar. De vil gerne have foreningerne i vores område
med, som medunderskrivere. Landsbyrådet er medunderskrivere.

13.

Eventuelt
John Laursen, DF, fra Byrådet har indbudt Anne og Steen Nørgaard til et møde, idet de er
jordbesiddere. Han vil gerne tale om udstykninger.

