
Kort referat fra Landsbyrådets møde den 8. juni 2021 

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 
Godkendt 
 

AMK B 

2. Hjemmeside/Herskindsigt.dk/infotekst om Landsbyrådets virke 
 

 Borgerhenvendelse fra Mogens Grejsen, der beder os tænke 
over, hvad Herskindsigt har betydet for tilflytning osv. og hvad 
det betyder, når vi ikke længere har et blad. 
Tina kontakter Mogens pr. mail. Vi laver en mediegruppe efter 
sommerferien, og den skal arbejde med kommunikationsformer 
og muligheder for anvendelse af medier, og vi har fokus på 
vigtigheden af et fysisk medie. 

 
 Tinas forslag til infotekst om Landsbyrådets virke.  

Det er fint og Tina sender det til Herskindsigt.dk, der udgiver 
det på hjemmesiden. 

 
 Opløsning af Herskindsigt 

Hvis Herskindsigt igen ønsker sig ind under Landsbyrådet skal 
de lade sig opløse ved en beslutning på 2 af hinanden følgende 
generalforsamlinger. Landbyrådet tager gerne imod 
Herskindsigt, og tænker i givet fald at oprette en mediegruppe 
under Landsbyrådet, der skal arbejde for nye muligheder for 
kommunikation. Bladet i fysisk form findes der en form til. 

 

TT O 

3. Årets Landsby 2021 
 Har vi styr på det? 

Lørdag den 21.08 kl. 13.00 ved Herskind Boldklubs sommerfest 
overrækkes vores pris af Tage Nielsen, og vi får 5000 kr. i 
gevinst, for at være udnævnt som Årets Landsby 2021 i 
Skanderborg Kommune. 

Alle B 

4. Sikker Trafik 
 Nyt fra udvalget 

Arbejder på at søge flere penge via fonde, bl. a. til 
Formidlingsstien rundt om Herthas jord. 
Det skrider planmæssigt fremad med de forskellige projekter, 
der er i gang i Herskind by. 

AK og 
SS 

O 

5. Motortrafikvejsgruppen AVI og O 



 Hvad er status? 
Der er bygget et samarbejdeop med to grupper og indtil flere 
enkeltpersoner fra Lading og Fajstrup er med. Vi håber på, at 
eksperterne kommer i spil igen. Der er mulighed for, at der 
meldes en beslutning om sagens videre gang ud fra politikerne 
på Christiansborg inden sommerferien, fortæller Aviaja. 

ET 

6. Byforskønnelsesudvalget og herunder skiltet Årets Landsby 2021 
 Hvad er status? 

Tina fortalte, at MA Stål har meget travlt, og derfor kniber det 
med at skiltet med Årets Landsby 2021 bliver færdigt. Hun 
rykker MA Stål for opgaven. 

AMK og 
TT 

O 

7. Udsmykningsudvalget 
 Status fra gruppen 

Tina fortalte om udvalgets seneste møde, og om at Decoplant 
gerne vil give byen nogle blomster ampler ophængt i 
lygtepælene langs Langelinie, men at Kommunen volder 
problemer i forhold til at give lov. Birgit Siegfred arbejder på 
den del, og er vedholdende og håbefuld.Løgplanterne er sat 
rundt ved Langelinie og op langs Ladingvej ved bakken ovenfor 
OK Anlægget – det hastede med at få løgene i jorden, da de var 
ved at rådne, men vi nåede det. 

TT O 

8. Kommuneplan og bosætning 
 Status og har vi en opgave her? 

 
Den nye kommuneplan er et paradigmeskifte, hvor kommunen 
lægger op til, at hvert distrikt selv skriver byder ind med ønsker 
for netop sit område. 
Kommunen har brudt alle grænser op og arbejder nu med en 
inddeling af hele kommunes areal i 14 distrikter, hvoraf vi er i 
Herskinddistriktet. Den 28.07 skal vi have dette skrift færdigt. 
Vi inviterer foreninger, firmaer, institutioner og borgere til at 
deltage mandag den 21. juni om aftenen og bidrage til at lave 
historien. Aviaja, Anne og Anna Margrethe har sagen.  

AK og 
AMK og 
AVI 

BO 

9. Landdistriktspolitikken 
 
Der skal besluttes, hvem der skal være stemmeberettiget med to 
stemmer fra Herskind og Skivholme til stiftende Årsmøde og første 
årsmøde i LandsbyForum. 
  
Veng skole den 17. juni 19.30? Aviaja deltager. 
her: http://landsbyforum.org/index.php/stiftende-aarsmoede-
generalforsamling/  
  
Vi vælger Aviaja som vores stemmeberettigede fra Landsbyrådet.  
 
Landsbyforum og Landsbysamvirket påtænker at slå sig sammen. 

AVI og 
AMK 

B 

10. Velkomstmateriale til nye borgere TT og O 



 Status 
Anne og Tina har lavet materialet og rådet skal give respons til 
Tina snarest, efter de har modtaget materialet på en fil. 
Derefter får Tina printet det i mange eksemplarer, så Anna 
Margrethe har det til uddeling til nye borgere. 

AK 

11. De små og børnepasningsmuligheder 
 Status efter Kommunens- og Fællesbestyrelsens møde 

Skolen og Kommunen arbejder på sagen, og vi har sagt til 
skolen, at vi gerne vil bidrage med hjælp, hvis de har brug for 
os i sagen. 

HMB O 

12. Hvem deltager angående Kulturhuset til HB mødet Torsdag den 17. 
juni kl. 19.00? 
Anne og Anna Margrethe deltager 

Alle B 

13. Landsbyspillet 
Tirsdag den 15.06 kl. 16 – 19. Aviaja, Anne, Simon og Helle deltager. 
Skals Landsbyråd kommer og i alt 19 har tilmeldt sig, heraf en del 
politikere. Det foregår i Herskind Forsamlingshus 

AM BO 

14 Nordstjernen – Preben Sørensen smedjer stjernen, og vi udvælger en 
modtager. Prisen uddeles ved Herskind Boldklubs sommerfest 

  

14. Eventuelt   
 


