
Referat fra Landsbyrådets møde den 10. maj 2021

Sted: Virtuelt 

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

Fraværende: 

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Godkendt

AMK B

2. Hjemmeside/Herskindsigt.dk
 Vi laver ikke nogen hjemmeside lige nu, men forsøger at få 

Herskindsigt designet lidt anderledes, og gøre os mere synlige.
 Anna og Tina tager den videre opgave med at udvikle på 

Herskindsigt.dk. Vi undersøger om det er muligt at 
implementere en kalenderapp.

Alle B

3. Årets Landsby 2021
 Overrækkelse af pris sker ved sommerfesten forsøger vi.
 Skilt – Morten fra MA Stål går videre med opgaven efter Kr. 

Himmelfartsferien.
 Landsbyspillet. Vi deltager og tilbyder at det kan holdes i 

Herskind Forsamlingshus. 

Alle B

4. Delebil         Punktet udsat til næste gang AVI O
5. Sikker Trafik

Cykelstien er lidt forsinket og opkøb af jord er en lille hurdle, 
men den kommer til at stå klar i år. Hos Kran Elektro er der et 
par skilte der flyttes snart, og fortovet ved Hertha er i gang med 
at blive projekteret. Krydset ved OK tanken har Simon en 
tegning over, og den vises på Herskindsigt snarest. By-hellen 
mod øst er under opførelse. Der kommer en lysmast ved 
legepladsen, hvor der er noget mørkt i passagen mellem 
Vibevænget og Fuglevænget.

AK og SS O

6. Motortrafikvej A26
30 politikere hvoraf 4 fra Folketinget mødte frem, og mødet i 
dag gik rigtig godt. Ros til vores argumenter Arbejdsgruppe 
nedsættes, for flere hænder skal hjælpe med at løfte opgaven. 
Politikerne siger ”bliv ved / kontakt alle dem vi kan/arbejd 
videre” og det skal der hænder til og det kræver meget af os. 
Vi ønsker at linjeføringen åbnes op igen, og det er ikke kun 
Regeringens linjeføring, der er i spil. Der er flere muligheder – 
og det er dét, vi gerne vil have eksperterne til at kvalificere, nu 

AVI og ET O



hvor det er en motortrafikvej der skal lægges. Der er ikke lavet 
en anlægslov angående strækningen, og dermed er intet endt i 
en beslutning – der er kun truffet en AFTALE - og en aftale 
gælder kun, indtil der laves en endelig beslutning, forklarer 
Else. Dansk Naturfredningsforening med bla. Hans Gravsholt 
har arrangeret en vandretur hvor motortrafikvejen skal gå, og 
Anna Margrethe taler med Kristian om at få sat nogle pæle op 
på strækningen.
Scrapbøger laver Helle klar.

7. Byforskønnelsesudvalget
 Det skrider fint frem, og der skal sættes nogle pullerter op ved 

de nye fliser.
 Storke og tal pr. født barn kommer til at stå i blomsterbedet, 

der bliver forhøjet og bliver toppet op – for at se ud af noget. 
 Kommunen har plantet stauder i helleanlægget vest for byen, 

og det samme bliver plantet i det nye helleanlæg øst for byen.
 Byportene kommer også på Langelinie og der bliver plantet 

omkring dem, fortæller Anna Margrethe.

AMK O

8. Udsmykningsudvalget
Skal have et møde med Dekoplant. Udvalget holder næste 
møde i starten af juni, og påtænker at pynte næste gang til høst 
og Halloween.

AVI og TT O

9. Landdistriktspolitikken
Avi og Anna Margrethe har deltaget i møder og fortæller, at der 
arbejdes på at skabe ét organ. Alle landsbyer med et lokalråd, 
borgerforening eller lignende organ opfordres til at vælge 1 lokal 
kontaktperson, som sendes til et samlet organ, der er fælles for 
hele kommunen og samler LandsbyFORUM og Landsbysamvirket i 
et organ. Den demokratiske valgte person fra lokalrådet, 
borgerforeningen eller lignende kan tage alle de personer man vil 
med til infomøder, højskoleaftener, årsmøde, landsbykonference 
osv. Det samlede organ med hver sin lokale kontaktperson 
stemmer om en bestyrelse, der varetager landdistrikternes 
stemme indadtil i kommunen som samlet enhed. Det er stadig den 
enkelte landsby, der har kontakten om egen landsby direkte med 
kommunen. De fællesopgaver, som landsbyerne kan stå sammen 
om, kan vi samle vores stemme om og stå mere klart og 
konstruktivt i vores dialog med kommunen. 

AVI og 
AMK

O

11. De unge  - Socialudvalget arbejder med sagen
De unge – Helle og Anne deltager i Fællesbestyrelsesmødet på 
mandag og taler for de unge. 

HB O

12. Pasning af de helt små – stormøde og Fællesbestyrelsesmøde
Pasning af de helt små. Helle tager også dette punkt, men vi 
afventer stormøde i morgen hvor kontraktholdere, 
Fællesbestyrelser og andre interessenter er indkaldt til møde om 
pasningsproblematikken.

HB O



13. Velkomstmateriale til nye borgere
Anne og Tina laver nyt velkomstmateriale som kan bruges til bl.a. at 
omdele til nye borgere. De nye borgere skal have viden om vores 
stisystemer, materiale fra Herskind Boldklub, kunne se vores tilbud, 
klubber og foreninger mv.

AMK B

14. Integrationskaffe i Herskind Forsamlingshus
Integrationskaffe kl 14.30 den 4. september i Herskind 
Forsamlingshus.

AMK BO

15. Eventuelt
Anne har lavet et lille overblik. Og fortæller at vi virkelig skal passe 
på, hvad vi bruger flere penge til. Der har været nogle flotte 
sponsorater, der har hjulpet os rigtig meget på vej. Vi har fået rigtig 
meget for pengene. Og nu må vi ud og søge fondsmidler til dét, vi 
vil mere.

Simon, Region Midtjylland har lavet et udkast til en film til os om 
vores område – og Simon har fulgt filmholdet og deltaget i 
optagelserne. Den kan bruges til integrationskaffen, til 
hjemmesiden, på Facebook. 

Punkter til næste møde:
Næste møde er den 7. juni kl. 19.30, nærmere følger

Punkter til dagsordenen:

1. Delebil


