REFERAT AF SAMBYMØDE 25 FEB.2020

Værtsby: Gedved, Gedved Kultur- og Medborgerhus, Seminariet, Egebjergvej 1
Tidspunkt: 25 . februar 2020 kl. 19.00-21.30
Forplejning: Afbud til møde oplyses til
Deltagere:
(Hovedgård),
(Sdr. Vissing),
(Tvingstrup),

senest den 18. februar 2020

(Gedved),
(Hansted-Egebjerg),
(Hansted-Egebjerg),
(Hovedgård),
(Nim),
(Nim),
(Sdr. Vissing),
(Søvind),
(Søvind),
(Tvingstrup),
(Østbirk),
(Lund),
(Lund)

Rundvisning i Gedved bemærk med start kl. 18.00 således, at mødet kan starte kl. 19.00
Dagsorden:
1. Formandskabet ved
Oplandsudvalget ønsker, at fremlægge forslaget til
Lokalsamfundspolitik for Landsbyrådet og for SAMBY.
Jørgen Korshøj informerede kort om enkelte punkter i UUL Høringsudkast til Lokalsamfundspolitik.
Han pointerede at der i Høringsudkast stilles krav til Byrådet i Horsens kommune om at arbejde for de enkelte punkter
udkastet. Det er en positiv ændring som kan/vil gavne det enkelte Lokalsamfund.
Der var en kommentar fra:
Søvind, att.
der savnede oplysning om afsatte midler som økonomi til at realisere de enkelte punkter i
udkastet og hvilke ressourcepersoner der er i Horsens Kommune til af følge op på udkastet.
Gedved, der savnede oplysning hvilke trafikale tiltag der gøres for at der er transportmuligheder mellem de enkelte
Lokalsamfund og til Hovedbyer som Aarhus og Horsens.
Den videre proces for Lokalsamfundspolitik er:
- Marts 2020 eventuelle tilføjelser eller ændringer til Høringsudkast. Se kommentar fra Søvind og Gedved.
- April 2020 møde for opsamling
- Maj 2020, behandling i Plan og Miljø udvalget
- Sommer 2020 godkendelse af ”Lokalsamfundspolitik” Det er vigtigt af godkendelse finder sted FØR planlægning af
budget for 2021 starter således der kan afsættes midler (DKK) og ressourcer (personer) til planen.
Se i øvrigt rundsendte udkast til Oplandspolitik.
2. Horsens kommunens kulturforvaltning vedr. bevægelse i Landskabet (Bevæg Dig For Livet), ønsker dialog
med Landsbyrådet og SAMBY om stiruter i oplandet til formålet
(Horsens Kommune) og
(DGI) orienterede omkring den Landsdækkende kampagne ”Bevæg dig
for livet”. Målet er at 75 % af befolkningen er regelmæssig motions aktive. Ikke nødvendigvis i en sportsklub eller til fitness.
Det kan blot være at ”Gå En Tur” alene eller bedre sammen med andre.
Der opfordres til at Landsbyer og Centerbyer opretter ”Gå Værter” der arrangerer Gå Ture i lokalområdet.
oplyser at
de har kontakt til de lokale sportsforeninger for at aktive disse ”Gå Værter”.
Hvis der ønskes hjælp eller inspiration til at aktivere ”Gå Værter” kan der tages kontakt til
eller
Der afholdes Informationsmøde om Gå Vært den 3.3.2020 kl. 17.00-18.00 på Brædstrup Borgercenter
tilmelding på www.dgi.dk/202010067002
Der afholdes Gå Vært kursus den 24.3.2020 kl. 17.30-20.30 på Horsens Bibliotek
Tilmelding www.dgi.dk/202010063020

3. Orientering om arbejdet i Landsbyrådet v/
fra Horsens Kommune orienterede omkring nuværende og fremtidigt arbejde i Landsbyrådet.
Der er p.t. 19 medlemsbyer med i alt 41 rådsmedlemmer. Det pointeres at Landsbyrådet er selvstyrende med rullende
formandskab, hvilket fungerer godt og værdsættes af medlemsbyer.
Temaer i Landsbyrådet er f.eks.:
- Lokalsamfundspolitikken og UUL udvalget arbejde generelt
- Planstrategi
- Bosætning
- Opfølgning på Inspirationsseminar 2019: Kommunikationsplatform, Ressource Bank, Ildsjæle
- ”Landsbypolitiks Lobby Arbejde”
rolle er at understøtte det siddende Landsbyråd, men er ikke sekretær.
kan kontaktes på tlf. 76293675
4. Nyt fra Forretningsudvalget v/
gjorde opmærksom på:
Der har været afholdt 2 møder i Forretningsudvalget i 2019. Den ”daglige” kommunikation sker via mail og telefon.
Aktion Punkt fra møde i Tvingstrup: Ungdomsliv og Ungdomsklubber i Samby´er. Det kan oplyses at
foretrækker at mødes med hver enkelt Samby, for at drøfte muligheder og problemstillinger.
kan kontaktes på tlf.

5. Nyt fra Oplandsudvalget (UUL) v/
og

er valgt for en ny periode i UUL.

og
har arbejdet en del med Høringsudkast til Lokalsamfundspolitik og mener at er det bedst mulige ”politiske”
resultat. Udkastet er et ”Arbejdsdokument” som det forventes at Horsens Kommune tager hensyn til når der tages
beslutninger (politisk og økonomisk) der vedrører Lokalsamfund.
Der blev drøftet en del omkring ansøgning og afslag på midler fra puljen til ”Områdefornyelse i Oplandet”.
Lund havde ansøgt om et større beløb og har fået tildelt 2 Mio. DKK fra puljen. Der skal afholdes møder med Horsens
Kommune hvordan de tildelte midler udmøntes. Især skal det afklares om Lund kan forvente flere midler fra Puljen således,
at de oprindeligt ansøgte midler tildeles over en årrække. Eller at Lund ikke mere kan få tildelt midler fra puljen.
Der kan søge om midler fra puljen i 2020 for tildeling i 2021. Alle skal være opmærksom på at overholde frister for
indsendelse af projekt til Horsens Kommune. Det er uklart hvor mange midler der udloddes fra puljen i 2021
6. Økonomi, Fordeling af Kommunale midler
oplyser at der er kr. 128629,00 + kr. 8042,00 i alt kr. 136671,00 til fordeling mellem Sambyer.
Der er enighed om at der tildeles kr. 15185,00 hver til de 9 Sambyer.
Det gøres opmærksom på at den enkelte Samby selv skal ansøge om udbetaling af de tildelte midler. Når referat er
rundsendt, kan den enkelte by kontakte
og bede om at få pengene udbetalt.
kontaktoplysninger er på
kontaktlisten.

7. Valg til Forretningsudvalget

genopstiller.

genopstiller ikke.

blev genvalgt til en ny 2-årig periode.
blev valgt til 2-årig periode.
8. Aktion pkt. Fra møde i Tvingstrup: oplandsudvalget undersøger mulighed for bedre information til især
ældre borgere om brugen/anvendelse af Flextrafik.
Det er meget svært for Samby at få informeret alle borgere om mulighed for anvendelse af Flextrafik. Især de ældre der ikke
har en PC eller Mobiltelefon og dermed ikke har nem adgang til bestilling af Flextrafik transport.
Det blev drøftet om det var bedre at emnet Flextrafik blev varetaget af Ældre Sagen i Horsens Kommune.
Det kan oplyses at Ældre Sagen i Horsens Kommunes har Informationsmøde om Offentlig Transport herunder Flextrafik på
Horsens Bibliotek den 25.3.2020 kl. 14.00 og i Brædstrup 27.02.2020.
Sven afklarer med Ældre Sagen i Horsens Kommune om Samby kan henvise til dem om emnet Flextrafik.
9. Bordet rundt – hver by har 2-3 min. til at give en opdatering af hvad der sker i egen by. Opdateringen skal
have relevans for SAMBY. Dette kunne være nye tiltag og ideer, arbejde med helhedsplaner, samarbejde med
Horsens Kommune, referat af by anliggender v/ Alle
Der tages ikke referat fra dette emne.

10. Næste møde onsdag i juni 2020 hos Hansted Egebjerg
Det opfordres til Hansted Egebjerg at fastlægge dato for næste møde hurtigst muligt. Dato (en onsdag i juni) oplyses til

11. Evt.
Der var forslag omkring afholdelse af Tema aften omkring:
- Persondata loven, hvilke personoplysninger på gemmes i egne databaser
- Forsikring problematik når f.eks. Lokalråd Legeredskaber på Kommunalt område, Hvem har ansvar hvis et barn
kommer til skade på Legepladsen
- Program til styring og registrering medlemmer samt opkrævning af kontingent. Det blev nævnt ”Landsby app”
og ”Klubmodul” som mulige systemer.

