Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Liv i
Landsbyerne
12. januar 2021

Deltagere
Louise, Boes Borgerforening; Julie, Alken Borgerforening; Karin, Alken Borgerforening; Eva, Liv i
Landsbyerne; Bodil, Bjedstrup Landsbyfællesskab; Kristian Dalsgaard, Liv i Landsbyerne; Jane, Liv i
Landsbyerne; Christina, Liv i Landsbyerne; Lauge, Liv i Landsbyerne; Ditte, Liv i Landsbyerne og Mikkel, Liv i
Landsbyerne (ref.).

Dagsorden
1. Introduktion til Landsbyforum.
2. Drøftelse af rollefordelingen mellem borgerforeningerne og Liv i Landsbyerne omkring
Landsbyforum.
3. Drøftelse af dagsorden til møde i Landsbyforum d. 14. januar.
Kort pause
4. Beslutning om henvendelse fra Bendt Nielsen
5. Evt.

Referat
Mikkel bød velkommen og vi tog en runde hvor alle præsenterede sig.
Derefter overtog Christina rollen som dirigent og Mikkel tog referat.

1. Introduktion til Landsbyforum
Ditte orienterede om Landsbyforum, der er et forum, der blev nedsat i forlængelse af landsbykonferencen
på Ry Højskole i efteråret 2020.
Landsbyforum skal arbejde på områder, der arbejder for borgere i og mellem landsbyerne i kommunen dvs. 1/3 af kommunens borgere. Kommunens landdistriktspolitik er det, der ligger først for.
Landsbyforum vælger et repræsentantskab, der varetager den daglige politikerkontakt og udmønter
beslutningerne mellem stormøderne, der afholdes hvert halve år.
Landsbyforum er vores mulighed for at få indflydelse på de områder, der har betydning for landdistrikterne
i bred forstand. Spørgsmål der vedrører enkelte landsbyer skal ikke være en del af Landsbyforum.

2. Rollefordelingen mellem borgerforeningerne og Liv i Landsbyerne omkring
Landsbyforum
Liv i Landsbyerne ser sin rolle som en politisk paraply for borgerforeningerne i vores område.
Repræsentanterne fra borgerforeningerne giver udtryk for, at det er vigtigt, at der er en løbende dialog om
Landsbyforum. Borgerforeningerne giver ikke et carte blanche til Liv i Landsbyerne for tid og evighed.
Mandatet er løbende til forhandling og afstemmes ved to årlige møder forud for stormøderne i
Landsbyforum. Derudover vil Liv i Landsbyerne invitere borgerforeningerne til samtlige bestyrelsesmøder.

Vi skal være opmærksom på, at Liv i Landsbyernes rolle kan skabe forvirring i landsbyerne. Det har vi set
omkring udstykningerne i Alken, hvor Liv i Landsbyerne er blevet tillagt en stor betydning, men hvor Liv i
Landsbyerne siden det første informationsmøde ikke har spillet nogen rolle.
Der er udtrykt ønske fra Alken Borgerforening om at skabe et fundament for Liv i Landsbyerne, der tager sit
udgangspunkt i landsbyerne og borgerforeningerne. Der er stor velvilje omkring det i Liv i Landsbyernes
bestyrelse, og det er kort på dagsordenen til Liv i Landsbyernes møde d. 20. og en længere drøftelse på
mødet d. 24. februar.
Borgerforeningerne i Svejstrup og Boes vil drøfte rollefordelingen i deres bestyrelser og vende tilbage.

3. Drøftelse af dagsorden til møde i Landsbyforum d. 14. januar 2021
Mødet kommer i høj grad til danne rammen for Landsbyforum i forhold til at varetage landsbyernes
stemme. Derudover skal det drøftes hvilke samarbejdsflader Landsbyforum skal have til kommunen.
Hvis vi ønsker at have indflydelse på landdistriktspolitikken, så skal det drøftes, hvordan Landsbyforum kan
organisere sin stemme, så vores repræsentanter kan have en oplevelse af at have et mandat. Vi skal
arbejde for, at Landsbyforum går i gang med at få indflydelse på landdistriktspolitikken uagtet, at
Landsbyforum er meget nyt.
Hvis der bliver tale om et valg til repræsentantskabet, så skal vi lade os vælge. Samtidig skal vi pointere
nødvendigheden af, at der er styr på det demokratiske fundament, så valg til Landsbyforum fremadrettet
sker med rettidige indkaldelser, hvor alle har mulighed for at stille op.
Alle er velkomne til mødet, der afholdes klokken 20:00 på Zoom. Link til mødet:
https://us02web.zoom.us/j/85420729753

4. Henvendelse fra Bendt NieIsen
Bendt Nielsen vil gerne have Liv i Landsbyernes opbakning til en gennemgang af naturbeskyttelsen i relation
til planloven omkring Fabulasprojektet.
Bendt Nielsen har henvendt sig til Alken Borgerforening med samme ønske. Alken Borgerforening har
besluttet ikke at bakke op, da bestyrelsen ikke kan tilkendegive holdninger eller opbakning af den årsag, at
de skal kunne stå inde for beslutningen på vegne af medlemmerne.
Bestyrelsen drøftede Bendt Nielsens henvendelse.
Beslutning: Liv i Landsbyerne kan ikke imødekomme Bendt Nielsens ønske om opbakning. Bestyrelsen
anlagde en principiel tilgang til spørgsmålet og finder ikke, at en sådan opbakning til enkelte aktører er i
overensstemmelse med foreningens formål.

5 Evt.
Det næste møde afholdes d. 20. januar hvor vi bl.a. samler op på Landsbyforums møde d. 14. januar.

