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Indbydelse til Årsmøde i LandsbyForum
Fusion, Foredrag & Frokost
I inviteres til Årsmøde i LandsbyForum lørdag d. 26.2. kl. 10 i Hylke Forsamlingshus,
Hylkevej 120, Hylke. Der vil blive afholdt to generalforsamlinger, én i LandsbyForum
og én i Landsbysamvirket med henblik på at fusionere de to foreninger.
Efterfølgende vil foredragsholder og fremtidsforsker Tyge Mortensen inspirere os
og kaste lys over, hvorfor vores lokalsamfund i fremtiden vil komme til at spille en
stadig stigende rolle. Vi afslutter med en fælles (gratis) frokost.
Af hensyn til pladsen og frokosten er tilmelding nødvendig, senest d. 22. februar 2022
Link til tilmeldingen
ALLE er velkommen, så tag din nabo under armen! Vi håber, at I møder talstærkt op!
Inspirerende foredrag
Vi lever i en brydningstid, der kalder på helt nye måder at arbejde, uddanne, samarbejde
og leve på. Udfordringerne er globale, men løsninger finder vi lokalt. Hvordan gearer
lokalsamfundet sig til en bæredygtig fremtid?
Tyge Mortensen har været højskoleforstander
på Ryslinge Højskole, forretningsfører i exDDR, projectmanager i Cambodia, guldgraver i
Amazonas, uddannelsesleder på Tietgenskolen
for at nævne nogle. Opvokset på Gråsten
Landbrugsskole i et højskolemiljø. I dag har
han stiftet sin egen højskole,
Landsbyhøjskolen. Han er fungerende
generalsekretær i Selskabet for
Fremtidsforskning. Galleriejer sammen med sin
kone på Galleri Svinestien. Men dertil kommer
også: altid nytænkende, stolt landsbybeboer,
modig mønsterbryder, far til fem og meget
meget mere. Tyge Mortensen overrasker,
inspirerer og får dig med ud over kanten på en
god måde.

Fusion af LandsbyForum og Landsbysamvirket - Hvorfor nu det ! ?
I forlængelse af Skanderborg Kommunes vedtagelse af ”Landdistriktspolitik” har
Repræsentantskabet haft nogle møder med bestyrelsen for landsbysamvirket. Som det
også blev nævnt på mødet i Veng, er det uhensigtsmæssigt med 2 foreninger, der begge
repræsenterer landsbyerne.
Derfor har vores mål været at søge frem til enighed om én
forening, der indeholder både det, som er LandsbyForums
kendetegn, nemlig: Dialogen mellem medlemmerne
(landsbyerne), inspirationen, der følger af denne dialog, og den
demokratiske struktur, der er favnende og involverer mange.
Men også en forening, som i kraft af tæt kontakt til landsbyerne,
kan være en stærk samarbejds- og dialogpartner til Skanderborg
Kommune.
Derfor har vi igennem sensommeren og efteråret haft drøftelser
med Landsbysamvirkets bestyrelse. Dette har nu ført til, at
begge foreningen anbefaler en fusion.
Af tekniske grunde gennemføres denne bedst ved, at LandsbyForum nedlægges (se
dagsorden her), og medlemmer opfordres til at flytte over til den nye forening, som dannes
ved at Landsbysamvirkets vedtægter ændres gennemgribende.
Forslag til nye vedtægter & nyt navn
I kan se forslaget til de nye vedtægter her. Når I læser dem igennem, vil I på næsten alle
punkter genkende LandsbyForums vedtægter.
De to bestyrelser foreslår også i enighed, at den nye forening får et nyt navn:
”Landsbyfællesskabet i Skanderborg Kommune” – i daglig tale ”Landsbyfællesskabet”.
For at vi kan gennemføre dette, skal vi nedlægge LandsbyForum på vores egen
generalforsamling/Årsmøde og vedtage de nye vedtægter på Landsbysamvirkets
generalforsamling.
Stemmeberettigede på vores generalforsamling er alle medlemmerne (landsbyerne) og på
Landsbysamvirkets generalforsamling kan alle stemme.
Corona: Vi overholder alle retningslinjer - og tager alle tænkelige hensyn!
Retningslinier for placering af solcelleparker - fælles høringssvar
Skanderborg Kommune har udsendt forslag til retningslinier for placering af solcelleparker.
Se det her
LandsbyForum har samlet input fra vores kontaktpersoner i landsbyerne - og indsendte
sammen med Landsbysamvirket et fælles høringssvar. Læs vores høringssvar her

Det er Skanderborg Kommunes ønske, at kommunen pr. 2030 er selvforsynende med
grøn strøm. Det kræver opførsel af vindmøller og solcelleparker. Der skal balanceres
mellem ønsket om stor grøn omstilling, forholdet til naturen og forholdet til
naboer/landsbyer.

Kalenderoversigt
•
•
•

7. feb.: Ide- og sparringsmøde for alle kontaktpersonerne i landsbyerne
26. feb.: Årsmøde i LandsbyForum: Fusion, Foredrag & Frokost
17. sep.: Landsbykonference på Himmelbjerggården

Men venlig hilsen Repræsentantskabet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders Birch, Sjelle Bylaug
Aviaja Dahl Kilt, Landsbyrådet for Herskind,
Skivholme og Herskind Hede
Ditte Jensen, Liv i Landsbyerne
Helene Simoni Thorup, Storring-Stjær
Johannes Flensted-Jensen, Lokalrådet Ejer Bjerge
Jørgen Schytter, De 7 dale
Karen Trolle Schytter, De 7 dale/Veng
Maja Døvling Kaspersen Fedder, Hylke Lokalråd
Ole Jeppesen, Borgerforeningen i Gl. Rye

http://landsbyforum.org

