
Referat fra Landsbyrådets møde den 22. marts 2021 

Sted: Virtuelt  
    
Deltagere: Aviaja (AVI, Simon (SS), Anna Margrethe (AMK), Else (ET), Helle (HB),  Anne (AK), Tina (TT) 
 
Fraværende: Helle (HB) 
 

Nr. Sag Fremlægger A: Debet 
B: 
Beslutning 
O: 
Orientering 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
Vi tilføjer i aften punktet 11 ”For få dagpleje /vuggestuepladser” 
 
Rettelse til referat fra 23.02.21. 
Punkt 12 Motorvej – hvad kan vi gøre?  
Stig Thorn har gjort opmærksom på, at det var hans kone Kirstine Korshøj 
Jørgensen, der var i den gamle motorvejsgruppe ang. Linjeføringen. 

AMK B 

2. Evaluering af årsmødet 
Det gik rigtig fint. Men der var få deltagere, og vi havde ønsket nogle flere. Næste år 
vil vi forsøge at afvikle årsmødet i forbindelse med et arrangement, der kan trække 
nogen flere til. 

AMK A 

3. Nyt fra Sikker Trafikgruppe 
Der er fundet nogle penge hos kommunen til fortov ned langs Engvej mod Hertha. 
Hertha giver jord til, men betinget af, at de store træer langs vejen kan bevares. .   
Bygrænsehellen mod øst bliver snart lavet, forventes i april måned.  
Hjørnet mellem Langelinje og Ladingvej (OK svinget) kommer på Byråds punkt nu 
på onsdag, så det er spændende at få en afklaring. 
Den faste fartmåler får vi ikke igen, desværre – de opsættes slet ikke længere. 
Vi ønsker at få strækningen langs Langelinie til at signalere mere ”by” så farten 
naturligt vil blive sænket på Langelinie. Det tager vi fat på, når cykelstien er 
etableret. 
Vi undersøger, om byportene snart bliver sat op.   
Der er henvendelse fra Skivholme om mere lys i byen, som gruppen også vil se 
nærmere på.  

SS/AK O 

4. Nyt vedr. Formidlingsstien ved Hertha 
Der er givet 300.000 kr. fra Landsbypuljen til stien, og vi skal selv lægge samme del. 
Nu går arbejdet i gang med at søge resten af de midler, der skal til for at få stien 
lavet. Vi har søgt midler fra Klimapuljen, og behandling sker sidst i marts. 

SS O 

5. Den Motoriske Sansesti – herunder hvor borde-bænke skal sættes op 
Vi har skaffet 3 gamle stel til borde – bænkesæt, og Aage Knudsen har lavet dem i 
stand for os. 

TT/AMK BO 

6. Nyt om Byforskønnelse 
Rund bænk er sat op omkring træet ved OK tanken, og det ser så fint ud. Aage 
Knudsen har lavet bænken. Anna Margrethe strøer vilde blomster op langs 
holdepladsen ved Ladingvej. Hække og blomster er plantet langs Langelinie. 

AMK O 

7. Nyt fra Udsmykningsgruppen 
Avi, Tina, Stine og Birgit har møde nu på onsdag. Gruppen er åben for flere, der 
ønsker at være med til at planlægge og udsmykke byen. Næste pyntning sker i 
efteråret. 
 
  

AVI/TT O 



8. Landsbyprisen i Regionen 
Vi skal lave en præsentationsvideo, og skynder os ikke, fordi vi gerne vil få bedre og 
varmere vejr at filme i samt færre corona-restriktioner under optage-forholdene.. 
Gode ideer til, hvor og hvad vi ønsker med i videoen, skal vi endelig sige højt – så vi 
sammen kan finde de bedste sessions. Sidst i april udvælges byerne, og vi krydser 
fingrer. 

ET/AVI O 

9. Skilt ”Årets Landsby” – sponsoreret af MA Stål. 
Vi flytter Brugsens banner og i stedet kommer det nye skilt op, og Anna Margrethe 
har talt med Brugsen. Skiltet sættes i linjen tværs for Langelinie. 
 
Tekst: 
DET UNIKKE FÆLLESSKAB 
Årets Landsby 2021 
 
Vi afventer tegning og godkender, og så siger vi go. Tina aftaler nærmere med MA 
Stål 

TT B 

10. De unge har for få fritidstilbud – vi flytter punktet til næste møde. TT O 
11. For få dagpleje / vuggestuepladser 

Vi vil opfordre Fællesbestyrelsen til at tage det på punkt. 
TT BO 

12. Kommuneplan – sidst i april er fristen til at komme med forslag.  
Vi undersøger processen, og sender eventuelt et skriv afsted, når vi kender forløbet. 

Alle BO 

13. Udstykningsplaner – et lukket punkt. AMK/AK BO 
14. Hjemmeside – skal vi have sådan en? 

Vi vil i dialog med Herskindsigt, for at undersøge om vi kan lave noget sammen. 
AVI B 

15. Delebilordning 
Avi står alene, og vil rigtig gerne have nogen med i dette. Avi vil være 
Landsbyrådets kontaktperson ind i en gruppe, og prøver at reklamere for gruppen. 

AVI O 

16. Motorvejen 
Tina sender en pressemeddelelse afsted til de forskellige aviser. 
Vi satser på at Kristian Lindskov og Ole Bendixen fra Hedevej vil stille op, hvis 
f.eks. TV2 Østjylland eller andre ønsker vores deltagelse i et program. Ellers vil Else 
godt stille op. 
 
Skriver til: 
Midtjylland  
Favrskov 
Galten Folkeblad 
Uge-Bladet Skanderborg 
Ekstra-Posten Silkeborg 
Jyllandsposten 
Altinget 
Aarhus Stiftstidende 
PR Radio Østjylland 
TV2 Østjylland 
 
Og så går vi til de andre kommuner – og sender vores brev til de 3 borgmestre, og 
spørge dem, hvordan de kan forsvare deres synspunkter, når de har læst vores skrift. 

ET/TT O 

17 Eventuelt 
Landdistriktspolitik – Avi sender et forslag til landsbyrådet til godkendelse, som kan 
indsendes fra vores område. Indeholder 6 hovedoverskrifter: Bosætning og herunder 
skole-institutioner; natur/klima/bæredygtighed, kultur/sport/foreningsliv/erhverv; 
transport og trafik; udfordringer i nordlige del af kommunen samt dialog og 
kommunikation mellem kommune og os som landdistrikt.  

Alle 
 



 
 

Næste mødedato og punkter til næste gang: Tirsdag den 20.04.2021 kl. 19.30 
 
 

• Møde med Jakob og Jesper angående tanker om hjemmeside 
• Intro til Helle 
• De Unge / v. Helle 
• Dagpleje/vuggestue og mangel på pasningsmuligheder 
• Sikkertrafik og Formidlingsstien 
• Delebil 
• Kommuneplan og bosætning 
• Skiltet Det Unikke Fællesskab 
• Overrækkelse af Årets Landsby 2021 pris. Tage Nielsen kommer og overrækker, når vi har bestemt, 

hvordan vi vil gøre det. 
• Landdistriktspolitikken 
• Tage foto af os selv som nyt Landsbyråd 

 


