SAMBYMØDE
Referat fra SAMBY møde 6. juni 2019 i Østbirkhallen v/ Mette Olesen
Deltagere: Mette Olesen (Østbirk), Niels Arne Kjærgaard (Gedved) Claus Danielsen (Sdr. Vissing), Lone
Skriver (Sdr. Vissing), Sven Jørgensen (Nim), Tommy Pedersen (Nim), Ejvind Olsen (Hovedgaard), Lasse
Bentsen (Lund), Jens Heldgaard (Lund), Martin Sørensen (Hovedgård), Svend A Frandsen (Tvingstrup), Maia
Sejersen (Tvingstrup), Martin Høj (Østbirk)
Gæst: Østbirk lokale byrådspolitiker, Birthe Knudsen

2: Godkendt. Fremover bedes referat godkendt pr. mail umiddelbart efter mødet inden for 1 uge efter
fremsendelse. Dette kræver at modtagere af mail bekræfter modtagelse af mail med eller uden
kommentarer.
3: Nyt fra Forretningsudvalget:







Forretningsudvalget er konstitueret. Svend Jørgensen er formand, Ejvind Olsen er
næstformand og er bl.a. ansvarlig for revidering af Kommissorium, udsende
dagsorden og indkaldelse til møder.
Kommunen anmodet om at hæve SAMBY’s årlige tilskud med 12,5 % efter Lund har
tiltrådt
Grundsalg i Sdr Vissing, Søvind, Nim og Hovedgård: Der er aftalt møde med Horsens
Kommune att. Mette Munk (grundsalgsafdelingen) den 17. juni omkring forøget
aktivitet omkring grundsalg og revurdering af priser.
(Pkt. 9 flyttet hertil): Der efterlyses balance i privat og offentlig grundsalg og der
efterlyses mindre lejeboliger i oplandsbyerne
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Det skal afklares om private byggegrunde og udstykninger er registreret korrekt hos
Horsens Kommune. Der er bl.a. i Søvind mistanke om, at der er registreret flere
ledige byggegrunde end der reelt er.
o Aktion: Sven og Lone tager punktet med til mødet 17. juni

4: Nyt fra Oplandsudvalget


25. juni afholdes møde omkring midler til områdefornyelse og hvordan de kan søges.
Ikke alle medlemmer har modtaget invitation.
o Aktion: Sven beder Allan Oster tjekke mailadresser. Såfremt du ikke har
modtaget invitation gengives invitation her: Mødet finder sted:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tid og sted
25/6 2019
Vinten forsamlingshus, Silkeborgvej 281, Lund, 8700, Horsens
Program
17.00 Velkommen v. Jørgen Korshøj, formand for §17 stk. 4 Udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund
17.10 Områdefornyelse – info og inspiration v. Anne Schmidt Andersen, Afdelingschef i Plan og By,
Horsens Kommune
17.40 Muligheder for landsbyklynger v. Simon Harboe, RealDania
18.00 Åben salon – bordsnakke om områdefornyelse og klyngesamarbejder
20.00 Tak for i aften

S.U tirsdag d. 18 juni til Allan Oster
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Der er lavet disposition til Oplandspolitik. Hvis man ønsker at læse det foreløbige
udkast, kan man henvende sig til Sven eller Lone
Landsbyklynger: Der eksperimenteres rundt omkring. Lund og Vrønding har
etableret et klyngesamarbejde. Sdr. Vissing, Voerladegaard, Voervadsbro er i sin
spæde start. Det forventes, at der kommer mere om klyngesamarbejde ved mødet
25. juni.

5: Bustrafik


Der er udarbejdet midlertidig busplan for resten af året og HS Kommune har meldt ud, at der
arbejdes på en ny ruteplan. Nogle SAMBYer (Gedved, Søvind) er hårdt ramt af busændringer, mens
Sdr. Vissing rammes mindre end forventet da skolebusser løser en del af problemet.
o Aktion: Sven Jørgensen undersøger mulighederne for at få en samtale med
trafikplanlæggere.
o Aktion: Mette Olesen og/eller Birthe Knudsen orienterer om når der kommer nyt om
busplanlægning
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6: Bibliotek i lokalområderne


Nogle SAMBYer, der har biblioteker, har udfordringer med at få reklameret for arrangementer på
bibliotekerne. Info forsvinder på Facebook, så kan man evt. sætte an annonce i avisen eller
tilsvarende hvor flere brugere ser informationen? I Søvind hjælper Lokalrådet med at reklamere på
den officielle side og der er lavet fælles kalender i lokalt kirkeblad.
o Aktion: Sven Jørgensen kontakter biblioteksnævnet og påpeger problematikken ifht
biblioteksannoncering
o Det kan anbefales at arrangementer der afholdes på lokale biblioteker oplyses på det
enkelte biblioteks hjemmeside.

7: Skolerenovering


Østbirk opfordrer til at lokalsamfund involveres når skoler renoveres. Der opfordres til at SAMBYer
med skoler kontakter egne skoler og beder om at blive involveret når der skal renoveres eller
ombygges.
o Aktion: Sven og Lone tager princippet med til Oplandspolitikken

8: Gennemgang af kommissorium


Der efterlyses at direktør for Teknik og Miljø deltager i SAMBY møder, som aftalt med Peter
Sørensen
o Aktion: Sven Jørgensen følger op på ovennævnte aftale
o Kommissorium skal indeholde et punkt om kommunal deltagelse
o Kommissorium tilpasses således at betegnelsen Centerbyer anvendes

9: Se pkt. 3 om byggegrunde
10: Der tages ikke referat fra dette punkt. Det blev af enkelte deltagere påpeget, at dette punkt er vigtigt da
det kan give inspiration til aktiviteter/handlinger i de enkelte lokalråd. Hermed kunne punkt 10 og 11
sammenlægges.
11: Der er ingen søgninger
12: Evt.




der opfordres til at man laver en aktionsliste over aktionspunkter, som Forretningsudvalget følger
op på løbende, så diskussioner ikke gentages på møderne uden opfølgning
Tema om Ældre – og ungeboliger
o Aktion: Ejvind sætter tema om ældre – og ungdomsboliger på et af de kommen møder
Tema om ungdomsliv og ungdomsklub:
o Aktion: Ejvind sætter tema om ungdomsliv og ungdomstilbud i oplandet på et af de
kommende møder

