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Referat af møde i Landsbykontaktudvalget den 13. juni 2012

Kontaktperson:
Mette Berggreen
CPR nummer:

Mødedeltagere:
Abildaa F.C. og Beboerforening, Sanne Therkildsen, Borgerforeningen for Sinding/Ørre:
Johannes O. Pedersen og Preben, Fasterholt Borgerforening: Jytte Korsgaard Larsen, Feldborg Borger- og Idrætsforening: Kris Henriksen, Fårbæk og Omegns Borgerforening: Ove
Gelsbjerg, Hauge og Omegns Borgerforening: Birthe Ask Sørensen og Anette Overgaard,
Haunstrup Borgerforening: Ebbe Damkjær Højlund, Hodsager og Omegns Borgerforening:
Jette Mikkelsen og Annette Rask Groth, Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening: Ole
Nikolajsen og Tove Ørskov Sørensen, Karstoft Borgerforening: Niels Petersen og Carsten
Sørensen, Kollund Forsamlingshus- og Borgerforening: Eivind Lassen, Kølkær og Omegns Borgerforening: Randi Skousbøll og Annette Poulsen, Sandet Borgerforening: Niels
Dahl Jensen, Simmelkjær Borgerforening: Niels Otto Andersen, Skarrild Borgerforening:
Poul D. Kæseler og Tina Pedersen, Stakroge Borgerforening: Allan Bruun Dam, Studsgård
Borgerforening: Carsten Markussen og Jens Bjerre, Søby Beboerforening:Tove Magnusson,
Timring Sogns Borgerforening: Niels Flydtkjær, Vind Borgerforening: Anne Ovesen og
Birgitte Højlund, Vinding Borgerforening: Tove Kærgaard og Belinda Birk Pedersen. , Ørnhøj
Borgerforening: Brian Stengård Jakobsen.
Politikere: Anders Madsen, Dann Karlsen og Christian Hæsum.
LAG Herning: Christian Corneliussen og Alex Würtz..

Dato: 14-06-2012

Deltog ikke: Arnborg Borgerforening: Bjarne Jensen og Birgitte Hald, Haderup og Omegns
Borgerforening: Brian Sandgaard og Kristian Lyhne, Høgild Borger- og Idrætsforening:
Claus Bo Pedersen, Skibbild/Nøvling Borgerforening: Jan Rosenbjerg Albertsen og Jørn Erik
Nielsen, Tanderupkær Beboerforening: Elna Bækgaard og Karin Kristiansen.
Politikere: Tommy Tønning og Knud Nielsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Muligheder for samarbejde om sundhedsfremme, v. Rikke Gormsen, Sundhedsafdelingen.
4. Status på Projekt Samarbejde.
5. Nyt fra landsbyerne.
6. Orientering om købstadsjubilæum v. Komitéformand Helge Sander.
7. Kommunen informerer.
Emner i det kommende kommuneplanforslag: Klimatilpasning og Særligt Værdifulde landbrugsområder.
8. LAG Herning informerer med specielt fokus på:
Mulighederne for støtte til mikrovirksomheder.
Turbo på ansøgningslysten for de næste 12 måneder.
9. Evt.
Næste møde er den 4.september.
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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. 1

Godkendt. Nyt punkt vedrørende købstadsjubilæum er tilføjet.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Rikke Gormsen fra Sundhedsafdelingen fortalte om mulighederne for landsbyerne for at få
rådgivning og del i de 50.000 kr., der er afsat årligt de næste tre år. Der kan være tale om
sparring på sundhedsområdet, deltagelse i et lokalt arrangement, uddannelse af sundhedsambassadører, førstehjælpskurser mv.
Ilskov projektet, By-i-bevægelse, kan der læses om på www.Ilskov.net
Rikke Gormsen kan kontaktes på: e-mail sharg@herning.dk eller tlf. 96284082.

Ad. 4

Anders Madsen orienterede om, at svar på ansøgning om tilskud fra Landdistriktspuljen
2012 er rykket til udgangen af juni måned.

Ad. 5

Følgende byer havde nyt siden sidst:
Sørvad: Havde et fantastisk Giro-arrangement. Har jubilæum næste år. Kontakter Thomas
Bøgh, vejafdelingen, vedrørende ”gadespejle”. Nyt samarbejdsmøde efter sommerferien.
Søby: Har holdt møde i samarbejdsgruppen med Arnborg, Kølkær, Fasterholt med besøgstur. 70 deltog.
Der kan læses om Søby Hardball Club på: www.soebye-hk.dk
Kølkær: Har holdt kulturarrangement, Jeppe i æ kjær. Bestyrelsen er reduceret fra syv til
fem. Hverver medlemmer på forårsmarked. Sender nyhedsbrev rundt. Holder redningsmøde
for Brugsen.
Karstoft: Stor deltagelse til EM på storskærm i Samlingshuset. Afventer tiltag fra Herning
Kommune vedrørende ådalen.
Skarrild: Har holdt kræmmermarked i april. Gentages i september. Samarbejder med Karstoft og Kibæk.
Hauge: Har en rigtig god opbakning til arrangementer på trods af byens størrelse. Har 80
medlemmer af borgerforeningen. Folder med årets arrangementer husstandsomdeles. Har
succes med to fodboldklubber. Den ene er for 10-60 årige, hvilket giver et stort socialt udbytte. 57 er tilmeldt tur til Karup. Legepladsen ved Haugehytten bliver flittigt brugt.
Haunstrup: Har fået hjertestarter. Børnehaven lukker. Holder motionsuge inspireret af Ilskov.
Vind: Arbejder med at indrette de tidligere skolebygninger til kultur/naturcenter. Har fået tilsagn om LAG midler og skal nu bruge resten af året til at skaffe egenfinansieringen. Projektet med Lejerbo har taget en ny drejning, idet der nu er andre ønsker til indholdet, end det
der er søgt midler om fra Landdistriktspuljen. Borgerforeningen tager et nyt møde med beboerne. 250 deltog i arrangement med Steffen Brandt.
Timring: Har fået hjertestarter. 70-80 deltog i førstehjælpskursus. Har fået lavet kalender
foreningerne kan logge sig ind på. Holder Sct. Hans i det nye grønne område.
Simmelkær: Loftet udskiftes i forsamlingshuset. De forskellige foreninger har fået lavet fælles kalender med det kommende års arrangementer.
Ilskov: Alle husstande er besøgt med henblik på hvervning af medlemmer til borgerforeningen. Har ca. 400 medlemmer. Har taget initiativ til samarbejde med Simmelkær, Kølvrå og
Munklinde, på tværs af kommunegrænsen. Er ved at revidere udviklingsplanen. PR gruppe
arbejder med ”Ilskovs perler”.
Sinding-Ørre: Arbejder med udviklingsplanen. Der arbejdes med stier. En arbejdsgruppe
arbejder med Kunsten i bevægelse, hvor Bitten Damgaard indleder med foredrag. Projektet
fortsætter det næste år. Arbejder med renovering af Hvepsebyen. Har udarbejdet pjece om
Sinding-Ørre.
Sandet: Er næsten færdig med projektet i forsamlingshuset. Har problemer med to faldefærdige ejendomme hvor det flyder med affald.
Stakroge: Oplever kedelige lukninger af institution og købmand.
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Kollund: Skal opsætte legeredskaber fra Herning sygehus. Spørger om Jubilæumsfondens
ansøgningsfrist kan flyttes, så den følger landdistriktspuljen. (Mette Berggreen har sendt
spørgsmålet til Kultur- og Fritidsafd.)
Fasterholt: Udviklingsselskabet arbejder med anvendelse af den nedlagte skole. Har en del
tomme huse. Mener kommunen henviser. Har fået forskellighederne klarlagt som udgangspunkt for det videre arbejde om samarbejde. Har et forfaldent hus ved forsamlingshuset
som gerne skal fjernes, men det er dyrt.
Ørnhøj: 120 efterskoleelever deltager i Sct. Hans fest. Friplejehjemmet forventes opstartet
til efteråret. Arbejder med infotavler.
Fårbæk: Pavillon ved åen og natursti er opført. Der er givet LAG midler.
Studsgård: 5-6 arbejdsgrupper arbejder ud fra udviklingsplanen. Der er givet tilladelse til
trafikregulering fra Herning Kommune, men der er ingen midler. Rådgivning kan fås. Der arbejdes med et projekt for det tidligere mejeri, indeholdende landsbyværksted, mødested,
Bed and Breakfast, erhverv og lignende. Lokale- og Anlægsfonden er positive over for projektet.
Feldborg: Har holdt en god koncert og har et nyt arrangement i oktober. Overskuddet fra
byfesten går til et teltlaug. Har møde om kloakering den 25. juni. Er glade for bussen kører
igen den 1. juli. Har udarbejdet tilflytterfolder. Skovløb den 18. juni.
Hodsager: Har holdt fælles oprydningsdag og fået fjernet noget beplantning, så der nu er
udsyn til skoven. Der er borde og bænke i området. Vuggestuen er startet med seks børn
og fire er foreløbig på venteliste, men flere har udtrykt interesse. Planter forårsløg ved indfaldsvejene i samarbejde med Natur- og Grønne områder.
Abildå: Arbejder med projekt i forsamlingshuset, der søges finansieret fra midler fra Grøn
Ordning (midler der afsættes i forbindelse med opførelse af vindmøller).
Ad. 6

Formanden for Jubilæumskomiteen, Helge Sander orienterede om de tiltag der planlægges
i 100 dage. Jubilæumsdatoen er den 1. april 2013. Der vil dog være arrangementer i 100
dage, fra den 8. februar til den 18. maj. Det er vedtaget arrangementerne skal foregå i Herning, men hele kommunen kan byde ind med arrangementer og deltage.
Vinderen af Logo konkurrencen er fra Arnborg. Hodsager skole modtager også en præmie.
Den 22. august kl. 19 - 21.00 er der møde i kantinen på rådhuset, hvor alle foreninger og
enkeltpersoner er velkomne.

Ad. 7

Mette Berggreen orienterede udpegningen af Særligt Værdifulde Landbrugsområder, der
inden indarbejdelsen i forslaget til kommuneplan, er i høring hos interesseorganisationerne.
Mette Berggreen orienterede status for Klimatilpasningsplanen.
Der er udkommet en ny befolkningsprognose, som kan ses på Herning kommunes hjemmeside. De historiske tal medsendes referatet.

Ad. 8

Alex Würtz, LAG Herning informerede om, at der er signaler fra minister Carsten Hansen
om en ny programperiode. Afventer dog en politisk beslutning.
Der må gerne komme mere fokus på nye arbejdspladser og iværksætteri. Næste ansøgningsrunde er den 20. august og 26. november.
Sidste ansøgningsfrist i 2013 bliver den 1. juni.
Efter tilsagn er der to år til at gennemføre projektet.

Ad. 9

Der blev opfordret til at sætte sig grundigt ind i materialet vedrørende høringsmaterialet om
spildevandshåndtering.
Næste møde: 4. september.
Grøn Ordning kommer på dagsordenen.

-3-

