
Kort referat fra Landsbyrådsmødet 18.01.2021     
Sted: Virtuelt 

Deltagere: Simon Anne, Else, Anna Margrethe, Aviaja, Tina 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

  Emne 

1. Godkendelse af seneste referat og denne dagsorden 
Dagsorden og referat er godkendt.  

2. 

Nedsætte fast by-pynteudvalg, der pynter op ved forskellige højtider 
Vi vil gerne inddrage flere borgere, og lave et pynteudvalg. 
Tak til alle borgerne der hjalp med juletræerne både at pynte og rydde op. Mange meldte sig til 
at hjælpe med at rydde væk, da vi efterlyste hjælp – og hvor var det dejligt. 
 
Vi vil fremover benytte os af opgavebeskrivelser med forventet tidsæt, når vi spørger borgerne 
om hjælp til opgaver. Her vil vi lade os inspirere af Herskind Boldklub, som har en model. 
 
Tina laver et skrift over opgaverne i forbindelse med juletræspyntning af byen. Avi har lavet et 
skrift allerede, som kan tilrettes.   
 
Avi deltager i ”Slet ikke live” snarest og fortæller om vores oplevelse, og forsøger at få borgere 
til at melde sig til et pynteudvalg, der kan pynte byen nogle gange om året. 
 
Tina og Avi er tovholder på pynteudvalget.  

3. 

Årets Landsby – og ny ansøgning til den ”store Årets Landsby pris” 
• Status – Jakob Houg hjælper med at skrive og sætte teksten op. Den 25.01 afleveres 

materialet til Kommunen. Hvis vi vinder prisen på 150.000 kr. tilgår de Landsbyrådet. Vi 
foreslår at pengene går til den motoriske sansesti, fordi flere foreninger og 
borgergrupper her er samlet om at ønske forskellige tiltag og at det rammer alle 
aldersgrupper. 

 
 

• Hvad kan vi bruge det til? Vi tænker at sætte bannere op, fortælle om det vidt og bredt 
og promovere os selv som landsby.  

 
”Det unikke fællesskab” skal være vores slogan, som skal stå øverst på et banner, og 
dernæst ”Årets landsby - Herskind, Skivholme og Herskind Hede”. 

 
Landsbyprisen i Region Midtjylland uddeles i foråret 2021, og den lokale Skanderborg 
Kommunepris uddeles engang i 1. halvår – og måske snart.  

4. Offentlig transport 
• Høringssvar om ændringerne af bus nr. 112 



Vi har sammensat en tekst som Tina sender både til Midttrafik og til Skanderborg 
Kommune Veje og Trafik.  
Tina tager fat i Hertha og opfordrer dem til at skrive et høringssvar. 

 
 

• Lokalbussen/skolebussen 
Skanderborg Kommune har skrevet ud til skolerne, for at få vurderet deres påtænkte 
ændringer af skolebusafgangene. Men ingen har hørt at Kommunen vil ændre i 
lokalbussen. Kun har vi hørt ”en fugl synge om, at man planlægger at fjerne ordningen”. 

 
 

• Inddragelse af Skanderborg Kommune – hvordan? 
Veje og Trafik får vores høringssvar, og heri skriver vi om de ændringer, vi har hørt om 
ang. lokalbussen. En Lotte Kristiansen fra Veje og Trafik er ansat til at sørge for at 
udbrede kendskabet til hvad en flexbus er. Anne har lovet, at vi i Landsbyrådet vil 
bidrage med at skærpe teksten.  

5. 

De unge – hvad kan vi gøre? 
 
 

• En snak om deres vilkår 
Landsbyrådet tager en snak med Fællesbestyrelsen og Kasper om de unges 
fritidsmuligheder. Der sker alt for lidt for dem, og vi vil gøre noget. Der sker en 
skævvridning, hvor de unge i de store byer har store fordele. Fællesbestyrelsen bør tage 
fat i problematikken.  

 
Der skal ske noget helt nyt, og Landsbyforum skal vi trække ind i det her. Det sørger Avi 
for sker.  
Tina taler med Kasper på skolen, og opfordrer til et møde hvor Fællesbestyrelsen og 
Landsbyrådet mødes og taler om hvad vi kan gøre. 
  
Hestehaveskolen og Herskindskolen skal blive bedre til at mødes i Ungdomsklubben, og 
det vil vi opfordre klubben til. 

 
Landsbyrådet synes der skal ske noget mere i klubregi. 

6. 

Tænketanken for ny sansemotorisk sti 
 
 

• Hvordan går det med arbejdet? 
Anna Margrethe og Tina sidder for bordenden. Der er møde igen den 25.01 med 
foreningsrepræsentanter.  
Anna Margrethe gennemgår fondsmulighederne – og splitter lidt op i det, fordi nogle af 
ønskerne er dyre. 

 
Alle aldersgrupper får glæde af de bud der er på aktiviteter og materialer. 

 



Eja Lund skriver Tina til, for at høre Hertha om de ikke vil være med. Blomsterparken har 
endnu ikke overtaget deres legeplads, men vi prøver at finde noget lavt og sikkert – som 
ikke skader nogen, og søger lidt til det.   

7. 

Sikkertrafik  
Søren Smedegaard Veje og Trafik har overtaget fra Jette Schmidt. 
Han har bekræftet, at projekt cykelsti mellem Borum og Herskind er godkendt og både 
den og helleanlægget går i gang i foråret. 

 
Fortovet ned til Hertha har lange udsigter, da den ikke er med i puljen denne gang. Der 
kommer til at gå nogle år, ser det desværre ud til.  

 
Lennard Sørensen – han har fået lov at udstykke 10 grunde Øst for Lærkevænget, men 
fået afslag for flere, så nu må vi se om han vælger at gøre alvor af udstykningerne. 

 
Vi arbejder på en ny sti ned langs Engvej. Den skal føres indenfor beplantningen langs 
vejen. Hertha lægger jord til. Der kan blive tale om en 50/50 løsning, og vi er ved at 
undersøge finansieringsmulighederne. 

 
Fartmåleren er blevet pillet ned på Langelinie, men vi er blevet lovet at den sættes op 
igen ved det nye helleanlæg. Det beder vi Sikkertrafik-udvalget sørge for. 

 
Hjørnet ved OK tanken. Det har stadig Landsbyrådets højeste prioritet, og der arbejdes 
på det. Men der er desværre ikke noget nyt i sagen.   

8. 

Årsmødet 
• Får vi brug for at hverve nye til at stille op til valg? 

Anna Margrethe og Simon stiller op igen, men vi mangler en suppleant. Og det skal vi 
melde ud – vi holder årsmødet den 15. marts. 

 
 

• Hvordan tænker vi rammerne for afholdelsen? 
Vi benytter samme metode som sidste år, og Anne tjekker referaterne igennem og 
samler hvad vi har gennemført i år, og laver regnskabsafgørelsen. 
Vi forventer at holde mødet virtuelt. Anna Margrethe spørger Herskind News, om de vil 
komme og hjælpe os med det tekniske. 

 
Revisor og revisorsuppleant spørger vi, om de vil tage et år mere. Anne spørger dem.  

9. 

Eventuelt 
Monster event mod corona. Der er forslag ude, om at holde en event for borgerne, hvor vi 
udklæder os som nogle ”monster mod corona”. Men vi synes ikke, at tiden er til at mødes – 
heller ikke udenfor, lige nu. Vi har lige holdt 100-års flagdag, og vil eventuelt hellere at der sker 
noget til fastelavn.     

 


