Referat fra bestyrelsesmøde i Liv i Landsbyerne d. 21-10-2020
På mødet deltog
Kristian Dalsgaard (Svejstrup) Christina Kjær Andersen (Svejstrup) Nicolai Lander (Boes) Lauge Jensen
(Alken) Mikkel Schwab (Alken) Eva Nikolaisen (Alken) Ditte Jensen (Svejstrup) Jane Mondrup (Bjedstrup)
Mads Winther (Svejstrup Enge)
1. Formalia
Mikkel gennemgik indledningsvist de formelle rammer for bestyrelsens møde og dagsordenen.
2. Præsentation
Den nyvalgte bestyrelse præsenterede sig over for de øvrige medlemmer, herunder motiverede hvorfor
man valgte at opstille til bestyrelse i Liv i landsbyerne
3. Oplæg og dialog om arbejdet i Liv i Landsbyerne v/ Ditte
Ditte præsenterede formandskabets (Ditte og Mikkel) perspektiver på foreningens rolle. Liv i landsbyerne
er en art paraplyorganisation, som samler interesser på tværs af området fx ift. infrastruktur, natur, skole
mv. Lil udgøres af en landsbyklynge med Alken som et lokalcenter.
Derudover kan foreningen være en brobyggerfunktion og en indgang til kontakt med kommunen og det
politiske niveau (og tilbage igen). Dette bedst eksemplificeret ved arbejdet omkring Bevar Bjedstrup Skole.
Lil har derudover bl.a. arbejdet med at facilitere og tilvejebringe visionspapir for området.
Skanderborg Kommune arbejder aktuelt med en landsbypolitik, som skal dagsordensætte landdistrikternes
interesser og udvikling. Her er det vigtigt, at vi som klynge har et organ, der har mandat og legitimitet til at
tale med en fælles stemme på vegne af området.
Derfor bør et hovedfokus for den nye bestyrelse også være arbejdet på at fastholde og styrke legitimiteten,
så området får en stærk og indflydelsesrig repræsentant til gavn for alle landsbyerne i området.
Bestyrelsen drøftede i den forbindelse en række opmærksomhedspunkter for den nye bestyrelse, herunder
bl.a. at:
• At foreningen har en økonomi som gør det muligt at agere i forskellige sammenhænge
• At vi formår at styrke medlemsopbakningen til foreningen
• At vi får afklaret snitflader og rollefordelinger ift. de mange andre aktive bestyrelser i områder fx
skolebestyrelse, borgerforeninger mv.
• At vi fastholder og udvikler vores stærke eksterne legitimitet.
• At vi har et stort fokus på at styrke den interne legitimitet og sikre gode beslutningsprocesser,
inddrage bredt og på den måde opnå den nødvendige lokale opbakning
Foreningen har gået på to ben hidtil (det politiske ben og det sociale ben). Det bliver også et tema
fremadrettet, hvordan fordelingen bør være ift. de initatiaiver, som igangsættes og udvikles.
Derudover blev ”generationsmødet” og arbejdet med at skabe bedre rammer om kulturlivet også
fremhævet som vigtige temaer

4. Vedtagelse af arbejds- og mødeplan v/ Mikkel
Bestyrelsen behandlede en overordnet arbejds- og mødeplan frem mod generalforsamling i marts marts
2021
Bestyrelsen aftalte at arbejde ud fra følgende overskrifter frem mod generalforsamlingen:
• Bjedstrup Skole
• Stærk intern legitimitet: Inddragelse af borgerforeningerne og andre foreninger.
- Inddragelse i sager vedr. skole, udstykninger, landdistrikter osv. Aftale workshop om
landdistriktsudvikling
• Medlemsstrategi og kommunikationskampagne
• Smukfest og økonomisk grundlag
• Generalforsamling 2021
• Strategi – vægtningen af politiske og/eller sociale initiativer
5. Invitation af borgerforeningerne i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup som kollektive
medlemmer i foreningen v/ Eva (bilag 2)
Det var på seneste generalforsamling opbakning til, at vi inviterer borgerforeningerne til at deltage på
møder. Bestyrelsen ser gerne, at der udpeges en fast repræsentant fra hver borgerforening, da det
giver den mest effektive og produktive løbende dialog. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at sende
en stedfortræder.
Bestyrelsen vil – for at skabe så gode rammer for inddragelse og åbenhed om bestyrelsens arbejde,
bestræbe sig på at udsender dagsordener til medlemmer og kollektive medlemmer i god tid forud for
møderne, senest 14 dage før.
Det blev aftalt, at der skal følges op ift. at skaffe kontaktpersoner fra borgerforeningerne:
- Christina kontakter Svejstrup.
- Mikkel kontakter Alken og Bjedstrup
- Mads kontakter Illerup
- Ditte kontakter Boes
Borgerforeningen bliver på den baggrund tilbudt kollektivt optag og vælger på den baggrund selv den
repræsentant, som de ønsker. Borgerforeningen vælger selv hvilke møder de ønsker at deltage i (på
linje med de andre kollektive medlemmer)
6. Vedtagelse af forretningsorden v/ Eva (bilag 3)
Bestyrelsen gennemgik udkast til forretningsorden. Det blev aftalt at der afvikles møder i november,
januar og februar fra 19.00 til 21.00 (onsdage). Mikkel er som udgangspunkt mødeleder.
Weekendmøder kan komme i spil ifm. arbejdsgrupper, workshops o lign.
Arbejdsgange og kommunikation afklares på næste møde. Der kommunikeres via mail frem mod næste
møde.

Mikkel laver liste med kollektive medlemmer, som skal modtager referatet. Der indkaldes 14 dage
før af hensyn til kollektive medlemmer.
Tegningsret, kommunikation, habilitet drøftes på det kommende møde.
7. Konstituering v/ Mikkel
a. Formand, næstforma(æ)nd, kasserer, sekretær (referater og medlemmer) evt. flere
poster jf. arbejdsplanen.

Ditte og Mikkel fortsætter i rollen som formænd i et delt formandskab.
Kristian kasserer frem mod generalforsamlingen i marts 2021. Herefter skal rolle afklares.
Eva kontakter Jacob Gewitz ift. Smukfest og kasser-rolle
Derudover blev der fordelt en række tovholderfunktioner ift. nogle af bestyrelsens arbejdsopgaver i
den kommende periode (fremhævet med fed) samt bidragsydere i de enkelte arbejdsgrupper.
•
•
•
•

Intern legitimitet, herunder Landdistriktsudvikling Workshop om inddragelse (Ditte, Kristian og
Christina)
Økonomi (Mads, Nicola Eva og Jakob)
Medlemsstrategi (Lauge, Jane, Mads, Eva)
Kommunikationsstrategi (Kristian, Ditte, Jane, Nicolai)

Arbejdsgrupperne mødes inden næste bestyrelsesmøde i november mhp. at kunne fremlægge
indledende tanker og ideer.
8. Godkendelse af høringssvar fra Liv i Landsbyerne og skolebestyrelsen.
Bestyrelsen behandlede et forslag til høringssvar.
Bestyrelsen tilsluttede sig hovedlinjerne i høringssvaret, men aftalte at udarbejde et forslag til nogle
justeringer, herunder at indsætte en invitation til at holde et møde med Børne- og
undervisningsudvalget for at uddybe høringssvaret.
(Mikkel, Mads og Kristian udarbejder justeringer og afklare med skolebestyrelsen)
9. Evt.

10. Næste møde

