Referat fra Landsbyrådsmøde i Gantrup 24.3.2022
1. Godkendelse af dagsorden:
a. Dagsorden blev godkendt
2. Orientering fra Horsens Kommunes Oplandsudvalg v/ formand Jørgen
Korsholm:
a. Oplandsudvalget er et stående udvalg fra 2022 dvs. at udvalget har
beslutningskompetence. I udvalget sidder bl.a. 2 personer fra
Brædstrup og 2 fra Østbirk. Beslutninger omkring Forsamlingshuse
ligger her.
b. Lokalsamfundspolitikken kan findes på Horsens Kommunes
hjemmeside.
c. Landsbyrådets egen pulje får ca. 250.000 pr. år fra byrådet. Der er
desuden midler i den nye Landsbypulje samt til områdefornyelse
herunder eks. nedrivning af huse.
3. Valg af 3 personer til oplandsudvalgt på baggrund af opfordring fra udvalget
(vedlagt bilag):
a. Kjeld Søndergaard, Børge Jørgensen og Helle Johansen blev valgt –
forslag om glidende udskiftning og valg af medlemmer 1 år ad gangen.
4. Godkendelse af referat fra Landsbyrådsmøde 25. jan. I Grædstrup på Zoom
a. Referat blev godkendt.
5. Temamøder:
a. Under punktet drøftedes, om Landsbyrådet skal have en temadrøftelse
om andre emner 1 til 2 gange årligt à la det vi havde om miljøtiltag.
b. Under punkt 2 blev der talt om ændring af reglerne for tildeling af
midler fra Landsbyrådets egen pulje, og det blev besluttet at lave
mødet på Endelave 27. august til temamøde om reglerne for tildeling af
midler - Drift eller udvikling – beløbets størrelse for ansøgninger blev
diskuteret, og hvornår der skulle søges fra Horsens Kommune.
6. Fælles seminar. ”Strategi for Landsbyrådet og kommende ideer” d.6.-7.maj på
Borre Knob. Udkast til program gennemgået v.Kjeld Søndergaard. Kjeld, Børge
og Per er arbejdsgruppe omkring dette seminar.
a. Som udgangspunkt 2 deltagere pr. landsby.
7. Orientering fra Horsens Kommuner/Sund By, herunder økonomi og kort
orientering om procedurer for ansøgninger til de forskellige puljer ved Jesper
Nielsen.

a. Jesper gennemgik de forskellige puljer og forskellige beløbsstørrelser,
som kan søges hvor, og hvor man kan finde dem på kommunens
hjemmeside. Er man i tvivl, kan man kontakte Jesper på 30 67 40 05.
8. Kort orientering om status/evt. resultater fra ”Tryg Landsby,
udviklingslandsbyer/Fremtidens Landsby” samt orientering om ”Naturpark”
Vestgruppen v/ Kjeld Søndergaard.
a. Omkring ”Naturpark” er der forberedende møde i næste uge + møde i
april m. Friluftsrådets deltagelse.
9. Ansøgninger fra landsbyerne:
a. Ansøgning fra Endelave om reparation af fugletårn.
i. Nyt kontra vedligehold: Det blev foreslået at søge Landsbypuljen
om 49.999 kr. til at bygge et nyt tårn. Landsbyrådet godkendte
8.000 kr. til møbler og godkendte således ikke hele ansøgningen.
b. Ansøgning fra Endelave om bueskydningsudstyr.
i. Kr. 8.450 bevilget.
c. Ansøgning om Mosteri fra Enner
i. Kr.17.647 bevilget.
d. Ansøgning om tilskud til PA-anlæg (Dvs. transportabelt lydanlæg) fra
Underup (har ikke forsamlingshus)
i. Kr.8.536 bevilget.
10. Nyt fra landsbyerne:
a. Arne: Søren Raaby nyt medlem fra Rådved.
b. Søren Nelleman – uddannet arkitekt ansat i kommunen som rådgiver –
foreslået inviteret til mødet i oktober.
c. Underup har fået indkøbt trailer til transport af borde og stole til
diverse arrangementer.
i. Har fået lavet skure til plancher.
11. Østgruppen har fået udarbejdet både en ideplan for hver enkelt landsby se:
Ideplan for Østgruppen
Samt en hovedrapport fra Niras:
http://grumstrupweb.dk/fremtidenslandsbypdf/idekatalog.Landsbyudvikling.
Horsens Kommune red.pdf
Det blev aftalt at erfaringerne skulle på dagsordenen i oktober 2022.
12.Næste møde:
a. Borre Knob 6.-7. maj – i programmet vil der være behandling af
ansøgninger.

b. Endelave 27. august (færgen afgår mod Endelave 9:45 og hjem ved 16
tiden).
27.3.2022
Irene Stadsgaard, Gantrup

