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Referat fra møde i Landsbykontaktudvalget den 15. marts 2012

Kontaktperson:
Mette Berggreen
Dato: 19-03-2012

Mødedeltagere:
Arnborg Borgerforening: Bjarne Jensen, Borgerforeningen for Sinding/Ørre: Johannes O.
Pedersen, Fasterholt Borgerforening: Jytte Korsgaard Larsen og Johnny Steffensen, Feldborg Borger- og Idrætsforening: Kris Henriksen, Fårbæk og Omegns Borgerforening: Kim
B. Lauritsen og Leif Balle, Hauge og Omegns Borgerforening: Birthe Ask Sørensen og Anette
Overgaard, Haunstrup Borgerforening: Ebbe Damkjær Højlund og Torben Clemmensen,
Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening: Bent Nørgaard og Tove Ørskov Sørensen, Karstoft Borgerforening: Niels Petersen og Brian Hansen, Kollund Forsamlingshus- og Borgerforening: Eivind Lassen, Kølkær og Omegns Borgerforening: Jørgen Jakobsen og Anetet
Poulsen, Sandet Borgerforening: Niels Dahl Jensen, Skarrild Borgerforening: Poul D.
Kæseler og Thomas Thisted, Søby Beboerforening: Else Møller Sørensen og Tove Magnusson, Tanderupkær Beboerforening: Elna Bækgaard og Karin Kristiansen, Timring Sogns
Borgerforening: Niels Flydtkjær og Svend Ringsborg, Vind Borgerforening: John Møllgaard
og Birgitte Højlund, Vinding Borgerforening: Tove Kærgaard og Belinda Birk Pedersen.
Politikere: Dann Karlsen, Christian Hæsum og Tommy Tønning.
LAG Herning: Christian Corneliussen og Alex Würtz.
Deltog ikke: Abildaa F.C. og Beboerforening, Sanne Therkildsen, Haderup og Omegns
Borgerforening: Brian Sandgaard, Hodsager og Omegns Borgerforening: Tage Kristensen
og Brian Larsen, Høgild Borger- og Idrætsforening: Uffe Brun, Simmelkjær Borgerforening:
Peder O. Sørensen og Niels Otto Andersen, Skibbild/Nøvling Borgerforening: Jan Rosenbjerg Albertsen, Stakroge Borgerforening: Allan Bruun Dam, Studsgård Borgerforening:
Carsten Markussen og Jens Bjerre, Ørnhøj Borgerforening: Brian Stengård Jakobsen.
Politikere: Anders Madsen og Knud Nielsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, v. Konsulent Thomas Larsen Schmidt.
4. Giro d`Italia v. Astrid Andreassen, Girokontoret.
5. Bygningsforbedringsudvalget, v. Lisbeth Andresen, Planafdelingen.
6. Nyt fra landsbyerne.
7. Kommunen informerer.
Samarbejdsprojekt, ansøgning om forsøgsprojekt.
Manglende mobildækning.
8. LAG Herning informerer.
9. Evt.
Næste møde er den 12. juni.
Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Godkendt.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Ad. 3

Konsulent Thomas Larsen Schmidt fra Friluftsrådet fortalte om de 3,39% af Tips- og Lottomidlerne som Friluftsrådet uddeler hvert år ( 60 mio.). Der gives som regel støtte til materialeudgifter. Der gives støtte til 50% af projektet og resten skal selv findes. Midler fra fonde,
Herning Kommunes Landdistriktspulje eller LAG midler kan være de resterende 50%. Projekterne skal handle om friluftsliv og naturforståelse eller det skal indgå som en del af et projekt. Det skal være projekter for almenvellet og ikke kun for en enkelt institution.
Der gives ikke støtte til idrætsfaciliteter, asfalterede cykelstier mv. jf. medsendte oplæg.
Friluftsrådet rådgiver gerne om projekterne enten ved besøg eller telefonisk. Der er tre ansøgningsfrister i år.
Thomas Larsen Schmidts oplæg er vedlagt referatet.

Ad. 4

Astrid Andreassen fortalte om Giro d`Italia og opfordrede landsbyerne til at finde på indslag,
specielt de byer, der ligger på ruten. Haunstrup, Sørvad og Skibbild-Nøvling ligger på ruten.
Tiltag der kan ses fra helikopter, vil være en god måde at profilere løbet på. Der kan læses
mere om projektet på www.girostart2012.dk
Astrid Andreassen kan kontaktes på bekan@herning.dk eller tlf. 21723346 med oplysninger
om eventuelle aktiviteter. Giro-maskotten kan lånes til arrangementer frem til 3. maj.
Flere efterlyste tiltag, flag mv. i den øvrige del af kommunen.

Ad. 5

Lisbeth Andresen orienterede om Bygningsforbedringsudvalget og hvad der gives støtte til.
Huse fra før 1950 med bevaringsværdi 1-4 kan opnå støtte. Nyere huse kan få støtte i
sjældne tilfælde, men det er kun, hvis de er af høj arkitektonisk værdi. Huse skal være beboet af ejer for at kunne opnå støtte. Der kan opnås støtte til 33% af istandsættelsesudgifterne.
Ansøgningsskema findes på Herning Kommunes hjemmeside. Næste ansøgningsrunde er
25. maj. Lisbeth Andresen opfordrede repræsentanterne fra borgerforeninger til at videregive oplysninger i landsbyerne. Lisbeth Andresen sender opslag i A3 format til borgerforeningerne til ophængning i byen. Sammen med annonce i lokalaviserne, vil der komme en artikel, der beskriver støttemulighederne nærmere.

Ad. 6

Følgende byer havde nyt siden sidst:
Fårbæk: Er i gang med at opføre pavillon ved åen og natursti. Projektet forventes færdig til
sommer.
Haunstrup: Har fået afslag på ansøgninger om hjertestarter, så der arbejdes på en løsning
finansieret af borgere og det lokale erhvervsliv.
Sinding-Ørre: Har gang i tre grupper med emner fra udviklingsplanen. Projekt med midler
fra Landdistriktspuljen er i gang.
Timring: Har sognearrangement med sportsforeningen.
Kollund: Har fået nedsat en kontaktgruppe i forbindelse med, at grusgravene i nabolaget
har åbningstider med start kl. 6 om morgenen. Vejbanen er blevet indsnævret. Der er foretaget trafiktælling, der gentages. Hver tredje bilist kører hurtigere end 50 km. i timen.
Fasterholt: Har fået hjertestarter. Arbejder med skiltning/bykort. Opfordrer landsbyerne til at
kæmpe for skolerne. Understreger at det ikke er sandt, det ikke betyder noget, når skolen
lukkes. Fasterholt har oplevet, at 8 familier er flyttet ud af kommunen og mange huse er til
salg. Opfordrede Herning kommune til at give konsulenthjælp. Tommy Tønning opfordrede
Fasterholt til at sende en ansøgning til Herning Kommune og præcisere, hvad der ønskes
konsulenthjælp til.
Herning kommune blev opfordret til at ”have mere styr på embedsmændene” i forbindelse
med fusioner mellem skoler og daginstitutioner. Ved besættelse af lederstilling er der ikke
orienteret ordentligt om reglerne. Guidelines efterlyses.
Kølkær: Kulturgruppen arrangerer dilettant.
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Søby: Har holdt generalforsamling med mange fremmødte. Har holdt første møde i samarbejdsgruppen med Arnborg, Kølkær, Fasterholt. Næste møde holdes i april, med madkurv.
Karstoft: Mere end 300 overværede dilettant. 90 deltog i mødet med Herning kommune om
ådalen. Alle var enige i tiltagene. Der foreslåes minibus Karstoft-Skarrild-Kibæk. Tommy
Tønning foreslog, at ansøgningen blev vedhæftet en ”brugerundersøgelse” for at anskueliggøre behovet.
Sandet: Har fået sat højtaleranlæg op samlingshuset.
Skarrild: 88 overværede dilettantforestillingen. Arbejder med byfest og kræmmermarked.
Arbejder med projektet med toiletter ved kanopladsen. Har fået midler til to stietaper fra
Borgersamarbejdspuljen. Har et fint samarbejde med Karstoft.
Arnborg: Arbejder med sidste del af stisystemet. Etablerer via lokale kræfter 300 m cykelsti
ved skolen. Projektet er godkendt af Herning kommune. 78% af bilisterne kører for stærkt
på strækningen.
Sørvad: Holder affaldsindsamlingsdag den 22. april i samarbejde med Naturfredningsforeningen. Efterlyste tilbagemelding fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende ådalen. Byen bliver lyserød til girostart. Har holdt Kom-i form-Sørvad med 200 deltagere, med indslag
indenfor sport, leg og afsluttet med fællesspisning. Har koncert med Dubliners og har Outlet-messe. Har nedsat projektgrupper i forhold til udviklingsplanen. Byfesten er aflyst.
Vind: Har udarbejdet et præsentationsmateriele sammen med en arkitekt for de tidligere
skolebygninger. Fik ikke midler fra Byggeriets ildsjæle (Realdania). Det er skoleforvaltningen, der ejer bygningen, men borgerforeningen håber de overgår til kulturforvaltningen. Er
ved at få lavet informationstavler. Friluftsrådet har bevilget 50%.
Feldborg: Har koncert med spisning i hallen i april.
Ilskov: Erhvervsdrivende kommer på hjemmesiden. Har fået hjertestarter. Har etableret
udendørs motionsområde. Har startet torsdagsdans med godt 100 deltagere. By-ibevægelse er afsluttet, men følges op med dialogmøde, ”Sundhed på tværs”, med deltagelse af Ikast-Brande og Viborg kommuner. Er blevet interviewet til DGI bladet.

Ad. 7

Mette Berggreen orienterede om henvendelsen fra Kollund vedrørende mobilnet-dækning.
Herning Kommune har pt. ikke fået en henvendelse fra staten, men vil, når det sker, være
opmærksom på at inddrage landsbyerne i udredningsarbejdet.
Mette Berggreen orienterede om ansøgningen til By, Bolig og Landdistriktsministeriet om
midler til demonstrationsprojektet vedrørende øget samarbejde. Bilag vedlægges dagsorden. Svar fra ministeriet kan forventes i maj.

Ad. 8

LAG Herning informerede om at næste ansøgningsrunde er den 30. april.

Ad. 9

Næste møde: 12. juni.
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