Landsbyudvalget

REFERAT
Sted:

Kantinen
Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Dato:

Tirsdag den 8. oktober 2019

Start kl.:

18:00

Slut kl.:

19:30

Medlemmer:

Carsten Rasmussen (A)
Rikke Zwisler Grøndal (A)

Geert Aagaard Andersen
(Mannerup)

Grethe N. Saabye (C)

Inga Steffensen (Sæby)

Mikael Ralf Larsen (F)

Lotte Ruegaard Petersen

Line Jacobsen (V)

(Kisserup)

Tina Mandrup (V)

Arne Stentoft (Gershøj)

Ole Blickfeldt (O)

Karsten Jeppesen (Gevninge)

Lisbeth Overgaard Nielsen (Gl.

Morten Lindhardt (Højby)

Lejre)

Rita Allerup (Ejby)

Jette Jensen (Vester Såby)

Jon Lorentsfeldt (Kattinge)
Jesper Reumert (Kirke Såby)

Fraværende:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Line Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse
1.

Landsbyudvalget - Godkendelse af dagsorden ................................................1

2.

Landsbyudvalget - Orienteringspunkt.............................................................2

3.

Landsbyudvalget - Valg af næstformand.........................................................3

4.

Landsbyudvalget - Præsentation af kommissorium og oplæg til proces ..........5

5.

Landsbyudvalget - Eventuelt ..........................................................................7

Lejre Kommune
Landsbyudvalget

1.

08-10-2019

Landsbyudvalget - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Godkendt.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Side 1
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Side 2

Landsbyudvalget - Orienteringspunkt
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen har nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, Landsbyudvalget.
Landsbyudvalget består af medlemmerne af Økonomiudvalget samt 11 borgere. På
Landsbyudvalgets ordinære møder deltager endvidere repræsentanter fra
administrationen. I dette punkt præsenterer deltagerne sig for hinanden, og giver for
borgernes vedkommende en kort motivation for at deltage i udvalgets arbejde.

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Taget til orientering.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)
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Side 3

Landsbyudvalget - Valg af næstformand
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Landsbyudvalget skal i denne sag vælge en næstformand blandt
landsbyrepræsentanterne i udvalget jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget vælger en næstformand

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Lotte Ruegaard Petersen (Kisserup) blev valgt som næstformand.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Sagsfremstilling
Formanden for Økonomiudvalget, borgmester Carsten Rasmussen, er også formand for §
17, stk. 4-udvalget, Landsbyudvalget.
Udvalget er organisatorisk forankret under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget
repræsenterer Kommunalbestyrelsen i § 17, stk. 4-udvalget.
Ud over Økonomiudvalgets medlemmer er udvalget sammensat med følgende
repræsentanter:
 Lisbeth Overgaard Nielsen, Gl. Lejre
 Jette Jensen, Vester Såby
 Geert Aagaard Andersen, Mannerup
 Inga Steffensen, Sæby
 Lotte Ruegaard Petersen, Kisserup
 Arne Stentoft, Gershøj
 Karsten Jeppesen, Gevninge
 Morten Lindhardt, Højby
 Rita Allerup, Ejby
 Jon Lorentsfeldt, Kattinge
 Jesper Reumert, Kirke Såby
Landsbyudvalget skal i denne sag vælge en næstformand blandt
landsbyrepræsentanterne i udvalget. Valget sker ved flertalsvalg, medmindre der i
udvalget er enighed om andet. Næstformanden varetager i formandens midlertidige
fravær dennes opgaver.
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Økonomi og finansiering
Intet at bemærke.

08-10-2019

Side 4
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Side 5

Landsbyudvalget - Præsentation af kommissorium og oplæg til
proces
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Under dette punkt gennemgås kommissorium og nærmere procesplan for
Landsbyudvalgets arbejde.
Søren Ganer fra firmaet Hele Landet deltager under punktet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Drøftet.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Sagsfremstilling
Af kommissoriet for Landsbyudvalget fremgår, at arbejdet tilrettelægges i tre spor, og at
Landsbyudvalget arbejder frem til udgangen af 2020. De tre spor er:
Spor 1: som retter sig mod alle landsbyer, der ønsker videndeling og inspiration
Formålet med dette spor er at fremme vidensdeling mellem landsbyerne ved at
tilrettelægge og afvikle byudviklingsdag(e) med henblik på at inspirere til
landsbyudvikling, dele viden m.v.
Spor 2: som retter sig mod landsbyer, der aktivt vælger at deltage i et fælles
seminarforløb
Formålet med dette spor er at understøtte de landsbyer og landsbysamarbejder, som
ønsker at arbejde systematisk og langsigtet med deres egen udvikling.
Spor 3: som retter sig mod landsbyer, der vil gennemføre strategiske pilotprojekter eller
prototyper, med henblik på mulighed for udbredelse
Formålet med dette spor er at gennemføre konkrete pilotforsøg, som rummer et særligt
strategisk potentiale for udvikling af moderne landsbyer i Lejre Kommune, jf. Vores Sted.
Økonomiudvalget har på sit møde den 21. august 2019 truffet politisk beslutning om en
nærmere operationalisering af spor 1 og 2. I operationaliseringen er følgende vægtet:


At aktiviteterne i spor 1 og 2 finder sted forskellige steder i kommunen, og hvor
deltagelse i en aktivitet ikke udelukker deltagelse i andre aktiviteter, men heller
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Side 6

ikke forpligter til det. Dvs. en stor grad af fleksibilitet, der kan motivere til, at
mange fra landsbyerne deltager i en eller flere aktiviteter i det, som vi samlet set
ser som et Landsbyakademi.


At de aktiviteter, som iværksættes i spor 1 og 2 understøtter, at deltagerne
igennem forløbet bliver motiverede og klædt på til at kunne handle på deres
idéer og planer.



At aktiviteterne styrker samarbejdet på tværs af kommunen.

Landsbyudvalget vil i løbet af foråret/sommeren 2020 planlægge det nærmere indhold af
spor 3.
Under punktet vil administrationen i samarbejde med Søren Ganer gennemgå
procesplanen og overvejelserne bag m.h.p. at få udvalgets input og indledende
bemærkninger til bl.a.:




Temaer og ”format” for stormøderne ?
Hvilke former kan ”ølkassemøderne” tage?
Hvordan kan udvalget få mange fra landsbyerne, f.eks. også unge, i tale?

På baggrund af drøftelsen vil administrationen forberede dagsordenerne til mødet i
november.

Bilag:
1 Åben Landsbyudvalg_Kommissorium
2 Åben Notat - Landsbyakademiets spor 1 og 2.PDF

40964/19
63383/19

Handicappolitik
Sagen har for nuværende ingen handicappolitisk relevans.

Økonomi og finansiering
På sit møde den 28. maj 2019 meddelte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 500.000
kr., som skal anvendes til afvikling af aktiviteter, herunder møder og kick-off,
konsulentbistand m.v. Administrationen har indgået aftale med Søren Ganer fra firmaet
Hele Landet om at bistå Landsbyudvalget i den nærmere planlægning og gennemførelse
af Landsbyakademiet, herunder professionelt rådgive de landsbyer, der deltager i
forløbet. Udgiften hertil er 300.000 kr.
De resterende 200.000 kr. vil skulle anvendes til at understøtte Landsbyudvalgets
arbejde, herunder kommunikationsaktiviteter, finansiering af oplægsholdere på
stormøder m.v.
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Landsbyudvalget - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Intet.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Side 7

