
Kort referat Landsbyrådet d. 23.02.2021     

Sted: Virtuelt 

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

Referent: Tina Thybo Sørensen 

  Emne 

1. 
Godkendelse af seneste referat og denne dagsorden 

Godkendt 
Dagsorden fremover note med opgave pr. punkt (ansvarlig/beslutning/drøftelse/orientering)  

2. 
Årsmødet 
Dagsorden, rapport, regnskab godkendt til fremlæggelse. 
Simon og Anna Margrethe genopstiller gerne. Vi mangler en ny suppleant. 

3. 

Nyt fra Sikker trafikgruppen 

Gruppemøde i marts, og møde den 4. marts med Veje og Trafik. Status på de igangværende 
projekter, og snak om nye projekter. 
Der skal søges fondsmidler til Formidlingsstien ned til Fugletårnet, der går via Herthas jord. 
Bent Nielsen, der er landskabsarkitekt, har stået for beskrivelsen af projektet. Anna Margrethe 
og Simon samles inden den 1. marts og laver de egentlige ansøgninger online. Der skal rejses 
150.000 kr. i egenfinansiering, hvis vi anslår Herthas jord samme pris, da Hertha vil give denne 
jord til formålet Det vil koste cirka 1 mio kr. at få stien lavet. Friluftsrådet har givet ca. 68.000 
kr. men de er øremærket til formidlingsdelen i projektet. Landsbyrådet kan ikke bidrage med 
penge, da vi ingen har. 

4.  

Byforskønnelse – hvordan går det? 

Når frosten går af jorden kommer bænken op. Sponsorpengene er øremærket på nuværende 
tidspunkt, så nu er det blot at komme i gang med at udføre projektet med blomsterkummer, 
flisebelægning, cykelstation, bænk osv. 

5. 
Byens Pynteudvalg 

Birgit Sigfredsen og Lene Thorsen vil gerne være med i det praktiske pyntearbejde. 
Avi og Tina står for udvalget og har møde i næste uge omkring det overordnede. 

6. 

Landsbyforum og samarbejde med Landsbysamvirket 
Der er borgermøde på torsdag virtuelt, og en opdeling på 4 grupper er planlagt med emnerne  
Dialog, boligbyggeri og bosætning, klima og natur, transport og mobilitet. 
Der er tilmeldt godt 60 personer. Avi deltager, og kontakter Bente Lundsgaard med vores  
fremtidstanker og behov og vil tage opgaven med at skriftliggøre det. 

7. 

Motorisk sansesti 
Afholdt første møde i november, og igen i januar. Frist den 1. marts for at foreningerne 
indsender et skrift, der beskriver deres ønsker incl. en økonomisk ramme til Tina. Næste møde 
er midt i marts måned. 
Nogle af foreningerne ønsker en længere frist. De er også noget i tvivl omkring en 
egenfinansiering og hvordan de skal klare vedligehold af materialerne, og dette afholder dem 
lidt. 



Tina og Louise Rønfeldt har lavet en beskrivelse af projektet og et kort, der viser stien hele 
vejen rundt i billedform, for at øjensynliggøre den motoriske sansesti. Beskrivelsen er variabel, 
da vi til stadighed skal indpasse foreningernes ønsker og implementere dem i skriftet. 
Skolen er i gang, og selvfinansierer deres første del af stien nu inden maj måned i år.  
Formidlingsstien ved Hertha indgår i en del af den Motoriske Sansesti.  
 

Anna Margrethe har søgt Friluftsrådet og Belika fonden til udendørs musikinstrumenter, og 
tager en snak med Viggo omkring hvordan vi bør forholde os til fondsansøgninger, for ikke at 
skade andre igangværende projekter. 
 

Hunde agilitybane vil Hertha gerne afgive noget jord til, og hvor er det dejligt.  

8. 

 Årets landsby i Regionen 

Vi har vundet prisen som Årets Landsby i Skanderborg Kommune – men ikke modtaget prisen 
endnu pga coronasituationen. Vi får 5000 kr. og dem vil vi bruge til at reklamere med. Vi vil 
gerne sætte et eller flere robuste og varige ”vartegn” op, der for fremtiden kan minde os om, 
at vi vandt.  
 

Næste skridt er at vi søger Årets Landsby i hele Regionen. Vi er blevet udvalgt med 6 andre, til 
at fremlægge for et uvildigt udvalg i Regionen den 8. marts. Else og Avi gør dette. Det bliver 
mega spændende og hvis vi vinder, så får vi 150.000 kr. Vi får besked midt i juni måned, hvem 
der har vundet. 

9. 

Træbrætter på brugsens stakit, der viser aktiviteterne i byen.  
• Skal Landbyrådet have sin egen hjemmeside 

Avi tænker, at der er brug for et overblik – når man søger på byen Herskind. 
Der manglet et bedre overblik over aktiviteter. Og når man googler, så finder man ikke 
frem til den rette information. Line Buchave fra Blomsterparken laver hjemsider, og Avi 
har talt med hende og fået et godt tilbud. Avi og Martin tilbyder at ville vedligeholde 
siden i Lines programmaske.   

 

Ideen tænker vi over og taler mere om på næste møde.  
 

• Træbrætter på brugsens stakit – forslag: 
For at reklamere for hvilke aktiviteter, vi kan tilbyde. 
Gå hold, patchwork, malerhold, kirkekor, løbegruppe, pensionist gruppe, 
mødregruppe i forsamlingshuset osv osv , kontakt landsbyrådet@gmail.com.  
Tina prøver at lave en skitse af en mulig opsætning 

10. 

Udstykninger 
Anne og Steen skulle have været til møde i januar om deres jordstykker, men desværre er det 
skubbet til midt i marts. Og det bliver nok skubbet igen pga corona-situationen. 
 

Anna Margrethe har talt med Lennard Sørensen, der ejer gården nedenfor Lærkevænget. Han 
vil gerne udstykke 15 grunde mellem Engvej og Lærkevænget, og området er lagt ud i 
Kommuneplanen allerede. Spændende om det bliver realiseret, og hvornår. 

about:blank


Else har kontaktet kommunen pga de 50 perspektivgrunde, som kommunen beskriver i 
Kommuneplanen. Vi finder det problematisk, hvis byens udvikling går i stå, i tilfælde af at 
ejerne af perspektivarealerne ikke ønsker at udstykke. 
  
Nye regler sætter begrænsninger for hvor tæt nye udstykninger må være på landbrug/ 
svinefarme.  
 

Udvikling af vores by skal ske med lempe, så vi kan følge med. Den tidshorisont vi har haft i 
Glentevænget, Blomstervænget, Lærkevænget har været ok, og byen har kunnet rumme det. 

11. 

De unge. 
Tina har skrevet til Fællesbestyrelsen, og de tager de unge med på punkt næste gang. Tina har 
lavet en beskrivelse, fordi vi mener en centralisering foregår, så udbudte aktiviteter specielt 
sker i Skanderborg og de store byer. Vi ønsker at der sker mere herude lokalt. 

12. 

Motorvej – hvad kan vi gøre? 

Tina har haft kontakt til Stig Thorn fra den gamle motorvejsgruppe. Gruppen har nedlagt sig 
selv, og Stig mener ikke, at vi kan gøre mere. Det er borgmestrene, der nu dyster og styrer 
sagen i mål. 
 
VVM rapporterne er fra 2012 (en supplerende fra 2013), og er forældet efter 10 år. Måske 
derfor ønsker borgmestrene skub i sagen. 
 
Der er så mange miljøhensyn der kolliderer med en sydlig linjeføring. Tina og Else laver et 
åbent brev fra landsbyrådet til Transportminister, Benny Engelbreckt. Det forventes at brevet 
også formidles til lokalpolitikere og til aviser og andre medier. 

14. Eventuelt  
 

Punkter til næste møde som holdes den 22. marts kl. 19.30: 

- Konstituering af nyt Landsbyråd 

- Evaluering af Årsmødet - drøftelse 

- Skal vi have vores egen hjemmeside v. Avi – beslutning  

- De unge – orientering v. Tina 

- Udstykninger – orientering v. Anne 

- Sikker trafikgruppe – orientering v. Simon/Anne 

- Vi mangler dagpleje/vuggestuepladser 

 

 

 


