Politisk fordelingsoversigt dec. 2020
Landsbyforum:
Landsbyforum er en helt ny organisation, den er faktisk så ny at den ikke rigtig er færdiglavet
endnu. På landsby konferencen på Himmelbjerggården i september, blev der nedsat en
arbejdsgruppe, som skulle arbejde med at styrke samarbejdet mellem landsbyerne og
Skanderborg kommune. Der har været afholdt en række online møder i en såkaldt tænketank, som
påtog sig at ideudvikle på hvordan et samarbejde kunne se ud. Den tænketank har både Ditte
Jensen (LIL), Julie Abildgaard (ABAF) og Bent Nielsen (Alken) deltaget i, sammen med mange andre
gode frivillige, fra kommunens landsbyer. Det er Helene Simoni fra Stjær der er tovholder, og hun
har planlagt arbejdet indtil nu.
Der har været afholdt et indledende møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren Lars
Clement, hvor de første ideer er blevet fremlagt, og dialogen åbnet op.
Tænketanken nedsatte et ”konstitueret repræsentantskab”, en mindre gruppe som skulle
indsnævre ideerne og sørge for at processen kom videre. Her har Ditte Jensen og Julie Abildgaard
også begge siddet. En af de ting der har været diskuteret i det konstituerede repræsentantskab, er
hvordan landsbyerne er repræsenterede ind i Landsbyforum. I den forbindelse har ABAF og LIL
haft en dialog om LIL´s berettigelse, forankring i lokalsamfundet og landsbyerne og ikke mindst
omkring hvem der repræsenterede Alken. Vi er i fællesskab nået frem til at det er LIL der sidder i
repræsentantskabet, og at ABAF stadig deltager på møder og konferencer, ligesom det hele tiden
har været hensigten at alle landsbyers borgerforeninger har mulighed for. Det er ikke et
kompromis, men en tillidserklæring og et ønske om en fremtidig retning på samarbejdet med LIL.
Helt konkret har LILs bestyrelse besluttet, at planlægge to af sine bestyrelsesmøder, så de kan
fungere som formøder til møderne i Landsbyrådets repræsentantskab. Til disse møder vil ABAF i
samarbejde med de andre borgerforeninger og LIL lægge den fælles linje for vores område.
Herunder ses Landsbyforums egen beskrivelse af det fremtidige arbejde, taget fra det første
nyhedsbrev, som er sendt til borgerforeninger i Skanderborg kommune:
Det skal nævnes at Landsbyforum ikke har, eller har haft, noget at gøre med kommunikationen
omkring den igangværende proces om udstykninger i Alken.
LANDSBYFORUM består af en tredjedel af kommunens borgere. Os, der har valgt at bosætte os
på landet i og imellem små landsbyer, fordi vi elsker naturen, fællesskabet og nærheden. Os, der
har vores familieliv, fritidsliv og for en dels vedkommende også vores arbejdsliv her.
I LANDSBYFORUM tror vi på samarbejde, dialog og fællesskab, og vi vil gerne høres og være
medskabere - på tværs af landsbyerne - og sammen med kommunen. Det vil vi, fordi vi ved, at
aktive og attraktive landdistrikter er grunden til, at nye familier flytter til, at der investeres og
bygges nyt, og at de ældre bliver boende og har et aktivt og godt seniorliv.
MEN vi vil gerne have dig og dine input med i vores arbejde, derfor: kom til digitalt stormøde den
14. januar 2021 kl. 20. Du klikker blot på dette link, gerne 10 min før tid:
https://us02web.zoom.us/j/85420729753
Det konstituerede repræsentantskab har udarbejdet et udkast til samarbejdet og de fælles
interesseområder for landdistrikterne. Du kan læse det herunder - og det bliver også gennemgået
på mødet.

Sådan vil vi samarbejde med hinanden:

Vi mødes et antal gange årligt for at drøfte aktuelle, kollektive udfordringer og inspirere hinanden
på tværs. Herudover vælger LANDSBYFORUM et repræsentantskab, der løbende har kontakt
med politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser. Det er
vigtigt at slå fast, at der her udelukkende er tale om overordnede kollektive interesser, mens alle
lokale sager fortsat varetages af den enkelte landsby eller borgerforening. På den måde kan
LANDSBYFORUM blive en paraplyorganisation for landsbyernes egnes foreninger, der taler ind i
de overordnede politiske dagsordener på vegne af alle Skanderborg Kommunes landsbyer.

Landsbysamvirket

Landsbyforums rolle sammenlignet med Landsbysamvirket adskiller sig ved, at Landsbyforum er
direkte forankret i de lokale foreninger. Vi vil derfor udgøre landsbyernes samlede kontaktled til
Skanderborg Kommune, mens vi håber, at Landsbysamvirket fortsat vil administrere ordninger
som uddeling af midler fra Landdistriktspuljen og udpegning af Årets Landsby. Vi glæder os til
samarbejdet med Landsbysamvirket og de fremtidige dialoger med kommunen og samvirket.

Sådan vil vi samarbejde med kommunen:

Repræsentantskabet optræder som part i samråd om overordnede emner og sørger for, at
lovforslag/planer bliver vurderet i forhold til den fremtidige landdistriktspolitik. Ambitionen med
landdistriktspolitikken er, at den skal indeholde en budgetramme for landsbyudvikling og samtidig
fortsætte puljerne til specifikke projekter for den enkelte landsby efter krone-til-krone princippet.
Vi skal skabe fleksibilitet omkring udviklingen af landsbyerne, så den tilgodeser den enkelte
landsbys ønsker.
Overordnet set vil vi arbejde for, at:
●
●
●
●
●
●
●

Alle børn på landet kan cykle i skole
Ældre skal kunne blive boende på landet - og mangfoldigheden skal generelt styrkes.
Det kræver investering i almennyttige boliger samt leje-, andels- og mindre ejerboliger.
Sikre og fremme stier, natur og kulturarv i landskabet - gennem f.eks. partnerskaber,
skovrejsning og naturpleje
Trafiksikkerheden i landsbyerne skal styrkes
Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet
Større synlighed og fleksibilitet i de kommunale planer og administrationer med løbende
dialog og samråd med kommunen.
Der skal afsættes en ramme på budgettet til landsbyudvikling til en mere
helhedsorienteret indsats, fælles for hele kommunen, f.eks. til cykelstier og “pedelordning“ (løbende vedligehold og hjælp med forbedringsprojekter)

For at sikre og fremskynde de gode projekter og initiativer samt dele erfaringer på tværs af
landsbyerne indsætter kommunen en landdistriktskoordinator i administrationen. Hvert år vil
repræsentantskabet for Landsbyforum desuden afholde statusmøde med kommunen (politikerne
og embedsværket), hvor det seneste års projekter samt nye evalueres.
Vi glæder os til at mødes og vende det foreløbige arbejde med jer den 14. januar.
Glædelig jul!
Med venlig hilsen

Morten Rose Vilholm, Aviaja Dahl Kilt, Ove Krogsøe, Jeanine Marie Bonadies, Ulla Palm, Ditte
Jensen, Brian Toft Madsen, Jørgen Schytter og Helene Simoni Thorup
Det konstituerede repræsentantskab

Liv I Landsbyerne (overordnet og med fokus på den aktuelle proces om udstykninger):
Liv i Landsbyerne har de seneste 5 år gennemgået en forandringsproces, der startede med at
Købmanden blev oprettet som selvstændig forening og Liv i Landsbyerne blev oprettet som en
forening der varetager interesser for de fem landsbyer i vores lokalcenter-klynge: Alken, Svejstrup,
Bjedstrup, Boes og Illerup. LIL arbejder med problematikker der kan have en påvirkning på klyngen
som helhed, f.eks. lukningen af Bjedstrup Skole. De er et talerør ind til byrådet eller kommunen,
når emnerne er overordnede for hele landsbyklyngen. Hvis LIL bliver kontaktet af Skanderborg
kommune om en sag der kun vedrører én af landsbyerne, er det deres opgave at være bindeled
mellem kommunen og den pågældende landsbys borgerforening, det er sket i forbindelse med
sagerne om udstykninger i Alken. Her var LIL inviteret til et møde med Plan og Byudvikling, Inger
Juul og en kollega, i august 2015(?), hvor ABAF blev inviteret med. Det blev klart at Jens Thor
havde en dobbeltrolle i kraft af hans medlemskab af bosætningsgruppen i LIL og sit planlagte
byggeri på Aneshøj. Han trådte derfor ud af bosætningsgruppen og har herefter været suppleant
til LIL´s bestyrelse. Efter mødet med Plan og Byudvikling og en dialog mellem LIL og ABAF, blev det
aftalt at al kommunikation omkring udstykningerne omkring Alken, skulle varetages af ABAF. LIL
har fra da af videresendt eventuelle henvendelser fra bygherre og kommune til ABAF. Samarbejdet
har fungeret godt, og der arbejdes videre på at sikre LIL´s forankring i landsbyerne, ikke mindst i
Alken. LIL vil indkalde til dialogmøde i det nye år.

Alken Borger og Aktivitetsforening (med fokus på den aktuelle proces om udstykninger).
ABAF´s bestyrelse har de seneste år haft til opgave at kommunikere information fra kommunen
videre til borgerne i Alken. Fra kommunen til ABAF, kommer der invitationer til borgermøder,
informationer om høringsfaser og en enkelt invitation til at fremlægge en kommentar på det
seneste digitale borgermøde om Anes Høj 2.
Vi sender videre til Alken.dk og Facebook, og vi lægger gerne lokaler til, i mejeriet og laver kaffe –
dengang vi afholdt fysiske borgermøder.
Vi har også afholdt lokalt borgermøde, for ABAF´s medlemmer, når kommunikationen blev for
svær i byen. Det gør vi for at hjælpe med en åben dialog, hvor alle har mulighed for at blive hørt på
lige fod.
Vi har en enkelt gang afholdt et møde med Fabulas. Vi deltog i mødet for at høre hvad Michael
Eberhard havde på hjertet. Michael Eberhard ønskede at ABAF ville bakke op om hans projekt på
Enggården, på et meget tidligt tidspunkt. Vi fortalte, at der var meget delte holdninger, og at vi
som borgerforening derfor ikke kunne være hverken for eller imod, men at vi gerne ville være
behjælpelige med at dele informationer og skabe dialog, f.eks. ifm. borgermøder.

ABAF´s bestyrelse udtaler sig sjældent på ABAF´s vegne omkring holdninger til politiske emner. I
denne bestyrelses tid, har vi enstemmigt bakket op om deltagelse i kampagner for Bjedstrup
Skole, hvor vi har været medunderskriver på 1/3-kampagnen og sko-demoen.
Vi har tit diskuteret i bestyrelsen, om der var holdninger vi kunne bakke op om, ift. udstykningerne
hhv. Aneshøj2 og Fabulas. Indtil videre er den holdning vi har kunnet samles om i bestyrelsen at:
- ABAF har til opgave at understøtte en åben proces, sådan at ABAF´s medlemmer har de
bedst mulige betingelser for at få information om og indflydelse på processerne.
- ABAF bakker op om en landsbyudvikling, hvor landsbyen har mest mulig indflydelse på
udviklingen af udstykninger omkring Alken. Det betyder, at der sættes god tid af til
arbejdet omkring hvad byen ønsker af udvikling med fokus åbne processer, dialog og
inddragelse af erfaringer og viden.
Det er en svær balancegang at være bestyrelsesmedlem, når der er forskellige holdninger i Alken,
til hvordan ABAF skal agere. Vi bestræber os på, som bestyrelse, at være neutrale og bakke op om
den åbne dialog og proces.
Som privatpersoner kan vi kommentere på sagerne eller skrive høringssvar, uden at det
nødvendigvis er en holdning som ABAF har. Det bliver vi nødt til at kunne, da vi også er
passionerede landsbyboere, og dermed har en holdning til hvad der sker i vores by. Det er kun når
det er ABAF der er afsender, at vi udtaler en holdning som vi har aftalt at stå sammen om i
bestyrelsen.
Vi har, i bestyrelsen, talt om et internt borgermøde omkring udstykningerne. Vi er klar over at
kommunikationen er tung og svær at styre, når vi ikke kan mødes fysisk og tale sammen. Vi vil se
på mulighederne for borgermøde i det nye år, det bliver nok digitalt.
ABAF´s bestyrelse holder møde hver den første tirsdag i måneden, og man er altid velkommen til
at deltage på møderne. Man kan kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne for at høre mere om
næstkommende møde.

