
Referat fra Landsbyrådsmøde den 20.04.2021

Sted: Virtuelt 

Deltagere: Simon (SS), Anna Margrethe (AMK), Else (ET), Helle (HB), Aviaja (ADK), Anne (AK),
Tina (TT)

Gæster: Jakob Houg Jakobsen, Jesper Rabes Laursen under punkt 0

Referat: Tina (TT)

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

0. Møde med Jakob og Jesper angående tanker om
hjemmeside

Landsbyrådet vil gerne være mere synlig, da vi oplever at
vi er svære at finde via nettet. 
Avi har lavet et forslag til en hjemmeside og forklarer, at
den nye hjemmeside kunne fungere lidt som et
”turistbureau”, der via flere indgange kan brugs til
formidling og information om de aktiviteter området
tilbyder. 

Herskindsigt mener, at 2 hjemmesider er for meget til
vores lille område, og det tager flere år at gøre folk
bevidste omkring en ny hjemmeside. Jakob og Jesper
finder ikke, at det viste forslag vil give mere, end det
Herskindsigt.dk allerede tilbyder.

Landsbyrådet og Herskindsigt har samme interesse i at
informere ud til borgerne.

Jesper og Jakob tilbyder at gøre mere for at Landsbyrådet
bliver mere synlige på Herskindsigt hjemmesiden. Vi har
lyttet og ideer er kommet frem.

Punktet lukkes. 

Vi vedtager, at vi kører videre med Herskindsigt som fælles
hjemmeside for vores område.

AMK/ADK B

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Godkendt. Men vi er nød til at flytte flere punkter til næste
møde, af hensyn til den presserende sag med A26
motortrafikvejen, som tager en del af vores tid lige nu.

Alle B

2. Vi skal passe på os selv
● Forventningsafstemning, herunder standarden for

dét, vi laver.

TT A
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En snak om, at vi bidrager med forskelligt og at
alting ikke altid skal være ”det absolut bedste”, men
mindre godt kan gøre det.

Nogle af os har bedre muligheder for at bidrage,
end andre på grund af job og familieforhold, og det
er der fuld forståelse for i hele gruppen.

● hvordan kan vi beskytte hinanden, så vi ikke går
kold i opgaver 

Vi skal støtte hinanden i, at det er ok at sige fra,
hvis man er presset af andet i en periode. 

Netop nu presser flere større opgaver sig på, og det
vil ikke fortsætte så komprimeret i længere tid, så
vi skal lige igennem perioden.

3. Motortrafikvejsmødet på Skyttehusvej den
15.04.2021 – opsamling
● Hvordan gik det?

Borgermødet har haft fuld positiv tilbagemelding, og
hvor er det dejligt.
Else fortæller, at det har virket – og vi får
tilbagemeldinger fra Christiansborg og fra politikere
både derfra og lokalt, og vi er i medierne. Så vores
kræfter betaler sig.

● Hvad skal der ske fra nu?
Vi opfordrer Regeringen til at lade eksperterne lave
nye beregninger på alle linjeføringer ved Lading igen.
Ved at ændre til en motortrafikvej kan der ses på
helt nye muligheder, da vejen kan have meget større
sving og det er en anden ‘vejkasse’ den er opbygget
på. Så det er ikke længere ‘kun’ et spørgsmål om
den tidligere VVM’s 3 linjeføringer: syd, midt og
nord. Vi vil gerne, at eksperterne laver forslag til nye
linjeføringer med en motortrafikvej for øje og lader
eksperterne lave en ny VVM (Vurderinger af
Virkninger på Miljøet).  

Vi arbejder videre i sagen og holder fast til det
sidste.

ALLE A

4. Intro til Helle som ny i Landsbyrådet
● Helle introduceres til dét at være med i

Landsbyrådet, og hvordan vi arbejder.

Punktet flyttes til næste gang.

AMK O

5. De Unge / v. Helle
Punktet flyttes til næste gang.

HB BO
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6. Dagpleje/vuggestue og mangel på
pasningsmuligheder

Anne søger information hos Trine. Fællesbestyrelsen har
også drøftet punktet, og vi vil gerne i dialog med dem.
Helle forespørger Fællesbestyrelsen, om vi må være med i
et møde, hvor vi kan drøfte sagen med dem. Det er netop
nu debatten kører, og vi vil gerne bidrage for at afhjælpe
børnepasningsproblemerne i vores område.

TT BO

7. Sikkertrafik og Formidlingsstien
● Statusorientering

Der søges fonde til projektet, og Bent fra
Kommunen hjælper gruppen med opgaven. Bl.a.
søges via Nordea Fonden.

● Den 27.04 er der møde i Sikkertrafik. 
Fortov ved Engvej er betinget af 6 træer, og Veje
og Trafik har oprettet sagen som et projekt.
Helleanlægget er på vej til at blive lavet Langelinie.

SS/AK O

8. Delebil
● Statusorientering

Punktet flyttes til næste møde

ADK BO

9. Kommuneplan og bosætning
● Orientering til Landsbyrådet
● Er der noget, som vi skal lade os inddrage i?

Punktet flyttes til næste møde.

AMK/TT O

10. Skiltet Det Unikke Fællesskab / Årets landsby

MA Stål A/S vil skænke os skiltet. Vi afventer om vi bliver
LANDSBY i hele Regionen, for så skal teksten på skiltet
afpasses i forhold til dette.

TT BO

11. Overrækkelse af Årets Landsby 2021 pris. 
Tage Nielsen kommer og overrækker, når vi har bestemt
dato. Vi tager punktet med ved næste møde.

AMK BO

12. Landdistriktspolitikken
Kommunen har udsat punktet på deres dagsordener.

Vi tager punktet med til næste møde, hvor vi snakker vores
egen landdistriktspolitik igennem. 

ADK/AMK BO

13. Foto af Landsbyrådet
Vi bruger billedet fra Borum Eshøj, og får taget et billede
senere, hvor også Helle er på.

Alle B

14. Eventuelt Alle
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