SAMBYMØDE
Værtsby:

Nim

Adresse:

Pejsegaarden, 8740 Brædstrup

Tidspunkt:

27. februar 2019 kl. 19.00-21.30

Deltagere:

Henrik Meldgaard (Hansted-Egebjerg), Kent Holm (Hansted-Egebjerg), Poul G.
Sondrup (Hovedgård), Ejvind Olsen (Hovedgård), Tommy Pedersen (Nim), Sven
Jørgensen (Nim), Lone Skriver (Sdr. Vissing), Claus Danielsen (Sdr. Vissing), Knud
Gregersen (Søvind),Mette Olesen (Østbirk), Lasse Bentsen (Lund), Jens
Heldgaard (Lund), Knud Erik Christensen (Søvind)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste gang v/ Sven Jørgensen – Godkendt!
2. Opfølgning fra møde med Oplandsudvalget (afholdt umiddelbart inden dette møde på
Pejsegården)
a. Oversigt over puljemidler – hvor søger man hvad og hvad er ansøgningsfristen
b. SAMBY henter input til kommunale byggegrunde hos SAMBY medlemmerne – send til
Lone/Sven
3. Nyt fra Forretningsudvalget v/Sven Jørgensen
a. Velkommen til Lund
b. Opdaterede adresselister
c. Kommissorium skal fortsat renskrives
4. Nyt fra Oplandsudvalget v/ Sven Jørgensen
a. Planlagt spørgeskemaundersøgelse aflyst
b. Workshop afholdt d.d.
c. SAMBY er del af styregruppen sammen med Landsbyrådet. Husk at bruge jeres mulighed for
indflydelse i 2019
d. SAMBY efterlyser teknisk hjælp til hjemmesider – Sven afsøger muligheder
5. Bustrafik – hvad sker der nu?
a. Sdr. Vissing er den eneste mellemby, der reelt er ramt af busproblemerne
b. Østbirk oplever problemer med rute 112 og oplever at flere unge søger mod Skanderborg
c. Lone sender materiale rundt om Flextur og Flextrafik fra møde i Brædstrup
6. Hvordan kommer man i kontakt med politikere og kommune? v/Søvind
a. Søvind oplever det er svært at komme i kontakt med de relevante folk og har taget et
initiativ. De fortæller om deres oplevelser ved næste møde.

7. Valg til forretningsudvalg
a. Poul Sondrup udtræder af Hovedgaard Lokalråd. Eivind Olsen er valgt ind i
Forretningsudvalget for perioden 2019-2021. Sven Jørgensen og Lone Skriver fortsætter til
2020, hvor de 2 pladser er på valg.
8. Økonomi inkl. forslag til fordeling af tilskud til Samby fra Horsens Kommune.
a. Fordelingsnøgle diskuteret. VI fortsætter med lige fordeling mellem alle byer. Beløbet for 2019
er 14.000 kr . Pengene rekvireres ved at kontakte Tina Brohus ved Horsens Kommune
(kontaktdata er på SAMBYs adresseliste).
b. Forretningsudvalget undersøger om beløbet kan forhøjes når flere træder til
c. Ved næste møde diskuteres fordelingsprincipperne med fokus på spørgsmålene om 1) der
skal foreligge dokumentation hvad pengene bruges til og 2) byer, der ikke deltager i SAMBYs
arbejde også skal have pengene udbetalt.
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 byanliggender v/Poul Sondrup
-

Der tages ikke referat fra dette punkt, men følgende links blev nævnt:
o
o

Masterplan Hovedgaard: Green Sustainable Landscpae
Landsby App Sdr. Vissing: Min Landsby www.minlandsby.dk

10. 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
11. Evt.
Næste møde: 11. juni 2019 i Østbirk.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
Poul, Sven og Lone
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