SAMBYMØDE - REFERAT
Værtsby:

Nim

Adresse:

Tidspunkt:

2. oktober 2018 kl. 19.00-21.30

Tilmeldingsfrist:

1.oktober 2018 til Lone Skriver på sekretaer@loneskriver.dk

Deltagere:

Poul G. Sondrup (Hovedgård), Ejvind Olsen (Hovedgård), Kent Holm (HanstedEgebjerg), Tommy Pedersen (Nim), Sven Jørgensen (Nim), Lone Skriver (Sdr. Vissing),
Claus Danielsen (Sdr. Vissing),Mette Olesen (Østbirk), Jørgen Korshøj
(Oplandsudvalget).

Multihallen, Møllegade 22, Nim 8740
Brædstrup

Afbud fra Gedved, Tvingstrup og Søvind.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om Peder Stougaard
1. Jørgen Korshøj – indlæg om Landdistrikternes Fællesråd – vil SAMBY være medlem?
a. Horsens Kommunes 17-4 udvalg skal tage stilling til om Horsens Kommune skal være medlem
af Landdistrikternes Fællesråd (LF)
b. LF er en interesseorganisation for landdistrikterne. Den er upolitisk og missionen er at være
base for formidling af relevant viden om landdistrikterne ifm. politiske beslutninger, der
vedrører landdistrikterne. Vidensdatabase om f.eks. turisme, erhvervsliv, bosætning m.m.
c. Prisen er ca. 25.000 DKK per år – ca. 50 kommuner er med. Horsens Kommune vil betale
medlemsskabet
d. LF har en Facebook-gruppe, som man frit kan følge
e. Action: I det nye år vil SAMBY bruge et møde på at sætte sig ind i LF og hvad vi kan bruge
det til.
Konklusion: SAMBY støtter op om et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

2. Godkendelse af referat fra sidste gang v/ Sven Jørgensen - Godkendt
3. Nyt fra Forretningsudvalget og Oplandsudvalget v/Sven Jørgensen
a. Besøg på Endelave 23. juni 2018 for at lave helhedsplan. Man har efterfølgende nedsat en
arbejdsgruppe på Endelave, der udelukkende arbejder med færgeoverfarten og en anden,
der beskæftiger sig med de øvrige dele af helhedsplanen
b. Horsens Kommune har købt sig ind i portalen www.fonde.dk og har efterfølgende afholdt
kurser i fundraising i Søvind og Sdr. Vissing, hvor bl.a. Susanne Bundgaard fra Vrønding gav

inspiration til hvordan Vrønding har arbejdet med fundraising. Der er 2500 fonde på portalen
samt inspiration og gode råd til inspiration. Der vil blive udleveret en adgangskode pr.
lokalråd – slides fra møderne vedhæftes nærværende referat
c. I august blev der afholdt møde med forsamlingshusene, som gav udtryk for at cash flowet
ved uddeling af midler til renovation var problematisk og udtrykte derfor ønske om en
mellemfinanseringspulje, så forsamlingshuset kan låne penge af kommunen mens et projekt
står på og så betale lånet tilbage når midlerne fra en given pulje udbetales. I budget 2019 er
der sat penge af til mellemfinansering og forudbetaling fra f.eks. Mellembypuljen
d. Status på Bypedel i Hovedgaard: man er ved at finde borgere, som vil deltage
e. 26. september var der udflugt til Glesborg (om frivillig i idrætten), Randers Kommune (om
kommunens stående udvalg for landdistrikterne med 83 landsbyer. RK leverer
landdistriktservice med 2,5 medarbejdere og hjælp til fundraising. RK har arbejdet med
branding af landsbyerne – herunder en film om flere af landsbyerne), Knebel Skole (konsulent
fra DGI og proceskonsulent fra Norddjurs Kommune om ”Mols i Udvikling” i 24 landsbyer og
klyngeudvikling). Der var stor inspiration at hente fra især Randers Kommune.
4. Bustrafik – hvad sker der i regionen og har vi en fælles holdning?
a. Der kommer bybusser til Lund og Egebjerg
b. Østbirk har dårlige oplevelser med flex-trafikken (bus og taxa) ifht. kvalitet og pris. Hvis
flextrafikken skal erstatte offentlig transport skal prisen være tilsvarende og kvaliteten skal
højnes så det tidsmæssigt er pålideligt
c. Infrastruktur til og mellem center – og landsbyer skal bevares, så transport til uddannelse,
arbejde, regionale tilbud og for beboere uden bil kan bevares
Action: Forretningsudvalget får til opgave at arbejde videre med bustrafik i nærmeste fremtid og
vil bl.a. tage kontakt til Landsbyrådet omkring fælles aktion
5. 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 byanliggender v/Poul Sondrup
a. Østbirk: Ny hal er åbnet for ca. 1 måned siden, men den er allerede fyldt
b. Sdr. Vissing: Torveprojekt skrider godt frem. Lidt problemer omkring trafik, men god hjælp fra
Niels Aalund til at få skred i fastlåste projekter. Ny hjemmeside i luften – kig ind på
www.søndervissing.dk
c. Hansted-Egebjerg: Arbejder med ”Grusgraven” som rekreativt område. Busser er på
dagsordenen
d. Nim: Venter på byggetilladelse til købmandsbutik – pt. problemer med afvanding af
parkeringsareal. Det er aftalt med Dagrofa, at de finder en købmand. Ingeniør Brian Hannibal
kommer på besøg og diskuterer vejforhold. Der er kommet fornyet fokus på restaurering af
Hovedgaden og etablering af nye grunde
e. Hovedgaard: Penge bevilliget til shelter, der opføres i efterårsferien på et af byens grønne
områder. Byen efterlyser frivillige bypedeller, som vil være med til at vedligeholde byen. Salg
af private byggegrunde – kan kommunen ikke hjælpe med promovering? Infrastruktur til/fra
Hovedgaard p.g.a. trafik på tilkørselsveje samt hastighedsbegrænsninger i byen. Ny fælles
portal for Hovedgaard er gået i luften.
Action: Forretningsudvalget tager kontakt til Niels Aalund og beder om at få det på
agendaen i Oplandsudvalget samt tager en snak med Mette Munk, der står for sag af
kommunens grunde.
6. Søgninger – hvis du mangler hjælpe, viden, sparring eller kontakter kan du søge konkret hjælp fra
dine SAMBY kollegaer. Derudover vil vi arbejde med en liste over kontaktpersoner i Horsens
Kommune. v/Lone Skriver
7. Evt.
Næste møde:
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Onsdag 27. Feb. 2019 Tvingstrup – husk agenda punkt om Landdistrikternes Fællesråd og hvordan vi
bruger det
Torsdag X Jun. 2019 Østbirk
Mandag X Okt. 2019 Gedved
Tirsdag X Feb. 2020 Hansted-Egebjerg
Onsdag X Jun. 2020 Hovedgaard
Torsdag X Okt. 2020 Sdr. Vissing
Mandag X Feb. 2021 Søvind
Tirsdag X Jun. 2021 Nim

Vedhæftede dokumenter og links:
- Opdateret kontaktliste
- Slides fra møde om fundraising
- Referater fra møder i 17-4 Oplandsudvalget kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside
https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/164
- ”Svend’s Liste”

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
Poul, Sven og Lone
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