
Referat fra Årsmøde i Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede den 15.03.2021 

Deltagere: Trine Frengler, Jakob Houg Jakobsen, Helle Blåbjerg, Simon Lynge Svensson, Aviaja Dahl Kilt, 
Anna Margrethe Kristensen, Else Thomsen, Sofie Boesen, Anne Kaae, Birgit Siegfredsen, Ulla Østergaard 
Hansen, Tina Thybo Sørensen 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Else Thomsen blev valgt. 

 

 
2. Landsbyrådets årsrapport fremlægges 

Anna Margrethe fremlagde rapporten over, hvad året er gået med. 
• Deltagelse i borgermødearrangement om skolestrukturen, hvor  repræsentanter deltog 
• Delebil adhoc gruppe ønsket oprettet for at arbejde med en delebilordning i området  
• By-forskønnelse, bænk sættes op før Påske, buske og blomster plantet, containere vendt og 

flyttet rundt, penge søgt og modtaget. 
• Landsbysamarbejde mellem Langeliniebyerne blev etableret, der tænkes allerførst i et fælles 

kalendersystem, og herefter udvikles samarbejdet hvor det giver mening, og aktiviteter deles. 
• Uddeling af Nordstjernen. Modtagerene blev  Jacob og Jesper fra Herskindsigt.dk for deres fine 

arbejde.   
• Fondsaften for foreninger og andre interesserede blev afholdt. 
• Deltagelse i Landsbykonferencen og efterfølgende tænketank.  
• Årets Handicappris givet til Per Clauson-Kaas fra Hertha, efter Landsbyrådets indstilling og 

arrangement blev afholdt. 
• Deltagelse i podcasten flere gange i forskellige sager. 
• Modtagelse af penge fra forskellige givere. 
• Arbejde med cykelstien mellem Herskind og Borum. 
• Sikker-trafik-gruppe etableret under Landsbyrådet. Bl.a. hjørnet ved OK tanken, stien ved 

Engvej, bredere rampe ved lyskrydset, pladsen ovenfor OK tanken er ordnet og grus og 
kantsten er lavet.  

• Tænketanken for Den Motoriske Sansesti. Stien der skal føre os rundt i hele vores lokalområde 
til forskellige aktiviteter, og hvor vi vil søge fonde sammen. 

• Udsmykningsgruppe nedsat, og første opgave var at pynte byen op til jul. 
• Arbejdet med at blive Årets landsby i Skanderborg Kommune 2020, som vi vandt. 
• Arbejdet med Landsbyprisen i Region Midtjylland. Prisen uddeles inden sommerferien, og vi 

håber at vinde. 

 

 
3. Regnskab fremlægges til godkendelse 

Se regnskabet på sidste side i dette dokument.  Årsresultatet viser et samlet overskud på 24.915 
kr.  
Arbejdet med by-forskønnelse fortsætter og midler er øremærket til projektet, men herefter har 
vi  10.820 kr. til brug på andre ting. 

 
Regnskab godkendt af revisor, Sofie Boesen. 
Årsmødet godkender det fremlagte regnskab. 



 

 

 
4. Landsbyrådets planer for det kommende år 

Drøftelse og beslutning af Landsbyrådets arbejdsopgaver det næste år. 
• Sikker trafikgruppen forsætter sit arbejde. 
• By-forskønnelsesudvalget fortsætter sit arbejde, og opfordrer til at interesserede giver lyd og 

gruppen er åben for flere deltagere. 
• Udsmykningsgruppen nedsætter sig den  gog arbejder med julepynt og andet højtidspynt. Alle 

er velkomne.  
• Landsbyprisen Region Midtjylland kræver fortsat vores arbejde, og der skal bl.a. laves en 

reklamefilm, der viser vores område.  
• Landsbysamarbejde for Langelinjebyer holdes igang og vi får se, hvad det kan bære efter 

coronapausen slutter.  
• Landsbyforum samarbejder vi med, og er i gang med at lave en ny landdistriktspolitik. Input til 

landdistrikspolitikken fra os i nord kunne særligt være tilbud til de unge på landet og bedre 
transportmuligheder ud over stabil bosætning; understøttelse af skole, institutioner og 
dagplejere; understøttelse af kultur, sport og foreningsliv; at vi passer på den natur, vi bor i 
samt at vi bliver inddraget i en dialog i de anliggende, der drejer sig om vores landdistrikt.  

• Delebilordning, ca 10 personer har vist interesse for arbejdet og en egentlig gruppe er under 
opbygning - det har dog taget længere tid end ønsket pga. corona og andre mere presserende 
opgaver. Der er sat små ting i gang, og der bare skal arbejdes videre på. Sofie tænker, at der 
f.eks. kunne være nogle unge, der har lyst til at være med til at arbejde for delebiler, når de har 
taget kørekort så de kan komme til deres uddannelsessteder og aktiviteter. 

• Landsbysamvirket fortsætter vi samarbejdet med.  
• A26 og motorvejsprojektet nord for Skivholme er Landsbyrådet gået ind i. Lige nu arbejdes der 

på et brev til både Trafikministeren og Miljøministeren, deres udvalg og cc. til Skanderborg 
Byråd. Derudover er det forhåbningen, at vi kan skrive et par læserbreve. Sagen er meget 
aktuel, så det er nu vi skal levere vores budskab. 

• Den Motoriske Sansesti, der er et samarbejde mellem foreninger og institutioner i området, om 
at søge fonde og dele aktiviteter – og få lavet en ”rød tråd” mellem alle de aktiviteter, vi har at 
byde på i hele området. Hertha er langt med deres Formidlings sti, og den er en del af Den 
Motoriske Sansesti. Det er et stort arbejde, og foreningerne er midt i at udtænke deres ønsker, 
der samles i et dokument, som vi vil benytte når fondsmidlerne skal søges. 

 
Trine roste Landsbyrådet arbejde og påpegede, at det er tydeligt at se, hvor meget der kan ske på 
kort tid, når nogen tager teten. Landdistriktspolitikken behandles snart og kommer i høring. 
Ligeledes kommer der en kommuneplan i høring, og her opfordrer Trine til, at vi påvirker 
udviklingen og bidrager med en tekst. Udvikling af landsbyerne har igennem 3 år haft fokus, og 
dette fokus fortsætter nu. 

 

 
5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag, og dermed intet at behandle under dette punkt. 

 

 

 

 

 



6. Valg til Landsbyrådet: 
• Anna Margrethe Kristensen - genvalgt 
• Simon Lynge Svensson - genvalgt 
•  

7. Valg af suppleanter: 
        - 1. suppleant: Aviaja Dahl Kilt - genvalgt 
        - 2. suppleant: Helle Mørk Blåbjerg - nyvalgt 

 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
        - Revisor - Sofie Boesen - genvalgt 

       - Revisorsuppleant - Ulla Østergaard Hansen - genvalgt 

 

 

 
9. Eventuelt – Jakob Haug Jakobsen vil gerne rose Landsbyrådet for det fine arbejde, der gøres. 

Og Anna Margrethe vil gerne takke udvalget for et super godt samarbejde - og synes det er en 
fornøjelse at være en del af. 

 

Landsbyrådet konstituerede sig efter mødet således: 

Formand, Anna Margrethe Kristensen 

Kasserer: Anne Kaae 

Sekretær: Tina Thybo Sørensen 

Menige: Else Thomsen og Simon Lynge Svensson 

Suppleanter: Aviaja Dahl Kilt og Helle Mørk Blåbjerg 

 
Revisor: Sofie Boesen 

Revisorsup: Ulla Østergaard Hansen 

 
Den 22. 03 kl. 19.30 er vores første møde i det nye udvalg. Vi mødes virtuelt.  

 

 

Bilag 1 se nedenfor – økonomien 

 

 

 

 



 

 

Forstættes næste side. 



 

 

 


