Til Bestyrelsen
3. oktober 2020

Ordinært bestyrelsesmøde - Dagsorden
Møde dato, tid og sted:den 5. oktober 2020, 19:30, stalden
Ordinære mødedeltagere (bestyrelse og suppleanter): Viggo Rasmusen, Jens Huusmann, Johannes
Flensted- Jensen, Bjarne Møller
Afbud: Flemming Mølgård, Åse Forbech
Inviterede mødedeltagere: Karin Toftegaard (kommunikationschef Ejer Bjerge)

Mødets punkter
Punkter over den stipledelinjehar prioritet på mødet.
1. Landsby projekter -Hvordan sikrer vi fremdrift og opfølgning. Oplæg af Viggo

Viggo forelagde forslag til handlingsplan og budget for projekterne i Tebstrup, Ris, Ejer og Tåning.
Handlingsplanen blev vedtaget, således at bestyrelsens tovholdere på projekterne blev som foreslået:
Tebstrup: Johannes, Ris: Jens, Ejer: Flemming, Tåning: Viggo og Johannes.
Budget: Efter en længere diskussion vedtoges det, at budgetterne er absolutte maksimumsbudgetter.
Endvidere vedtog bestyrelsen:
-at projekterne forelægges de enkelte landsbyer. Det er vigtigt at projekterne bliver kendt bredt i
de enkelte landsbyer.
-at der i evt. nye ansøgninger skal inddrages byporte og busskure med fællespræget
- Viggo fremsender liste over evt nye fonde.
Det er væsentligt at vi allerede nu overvejer en indsamlingsmetode til kraftcenterprojektet ved
LBO.
2. Hvordan sikrer vi frivillige hænder til etablering og vedligehold af mødesteder. Oplæg af
Morten

Morten gav udtryk for bekymring over, om der var ”hænder” nok til at gennemføre alle projekter,
inklusive Kraftcenteret ved LBO.
Han foreslog, at vi arbejder på at få etableret ”Ejer Bjerge Crew” – en gruppe mennesker, som har
tilkendegivet, at de gerne vil yde en indsats.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med forslaget, og bad Kommunikationsgruppen om at lave en kommunikation om det.
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Jens Ulrik arbejder med et tilmeldingssystem. Bjarne kontakter ham med ideer.
Det er vigtigt, at tilmeldingen og administrationen bliver så lidt bureaukratisk som muligt.
Morten er tovholder på projektet.

3. Hvordan sikrer vi kommunikation omkring og i henhold til ”Nordeafonden – her bor vi”
Oplæg af Viggo

Viggo redegjorde for, at vi i forbindelse med donationen fra Nordea-Fonden havde forpligtet os til
at udarbejde en kommunikationsplan i forbindelse med projekternes gennemførelse. Deadline for
indsendelse er 22.10.
Bestyrelsen bad Karin om at lave en sådan i samarbejde med Viggo
Nordea har inviteret 2 personer til et opstartsmøde i Hobro d. 25.11. Viggo og Johannes deltager.
4.Opfølgning og aktiviteter på baggrund af landsbykonference. Oplæg af Johannes & Morten

Morten redegjorde for hovedtræk i konferencen, som på mange måder var en succes. Der var
mange gode og inspirerende indlæg, bl.a. holdt Morten sammen nogle andre et poetisk indlæg om
dannelsen af og baggrunden for etableringen af Ejer bjerge.
Johannes supplerede med at omtale specielt Karen Lumholts indlæg, som vi besluttede at se og
høre på næste bestyrelsesmøde.
Ved mødets slutning tilbød borgmester Frands Fischer at invitere repræsentanter for landsbyerne
til en tænketank om udvikling af en landsbypolitik.
Bl.a. Morten tog imod invitationen og han er nu medlem af tænketanken.
I bestyrelsen drøftede vi også situationen på varme-området: oliefyr eller andet, bl.a. med udgangspunkt i en snak med Skanderborg kommunes energi-sagsbehandler, På den baggrund og
fordi der lige nu er en lovgivning på vej gennem Folketinget som indebærer store tilskud til etablering af eksempelvis varmepumpe,r besluttede vi at arbejde videre med sagen.
Morten og Johannes tager et møde med Susanne Skårup, Skanderborg kommune.

5. Status og næste skridt i forhold til udstykninger og etablering af flere boliger. Oplæg af
Johannes

Johannes orienterede om, at der desværre endnu ikke er en afklaring af vores ønsker til nye arealudlæg til boliger.
Morten, Viggo og Johannes har haft møde med en ejendomsudvikler, der gerne vil etablere et bofællesskab med ca. 60 boliger. Samtidig har vi haft et meget positivt møde med direktøren for
Skanderborg Andelsboligforening, Erling Weber, som er meget villig til at etablere ca. 25 almennyttige boliger i Tebstrup.
Johannes har sat dem begge i forbindelse med ejeren af det areal, der allerede er udlagt i Kommuneplanen. Vi afventer resultatet af dette, og inviterer Erling Weber med til vores næste møde.
5. Status og aktiviteter ift. projekter og dialog med kommunen om sikker trafik. Oplæg
af Johannes

Johannes orienterede om et møde med Jette Schmidt fra vejafdelingen i Skanderborg Kommune.
Der blev bl.a. drøftet forslaget til Risvejs udmunding i Horsensvej.
Samtidig blev spørgsmålet om sikker skolevej gennem Ris og til Ejer drøftet, samt udformningen af
eventuelle Byporte i samme arkitektur som projekterne i landsbyerne.
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Jette Schmidt var positivt indstillet til at se på forslagene og drøfte mulighederne i Ris.
Bestyrelsen besluttede at bede Pluskontoret udarbejde 2 forslag til byporte, som så kunne sættes
til afstemning, f.eks. via Dagli’brugsen. Jens undersøger dette.
Bestyrelsen besluttede yderligere at bede om et møde med Jette Schmidt for at kommentere på
Risvej-Horsensvej og drøfte mulighederne konkret for etablering af cykelsti gennem Ris til Ejer
samt på sigt til Hylke.
Johannes beder Jette Schmidt om lovkrav til Byporte.

6. Opgaver vedrørende og status på kommunikations aktiviteter i Ejer Bjerge. Oplæg
af Karin

Karin var forhindret i at være til stede, og punktet udsættes derfor til næste møde.

7. Status og næst skridt ift. indendørs kraftcentre i Ejer Bjerge. Oplæg af Flemming

Flemming foreslog i lyset af Corona, at det indledende møde forud for interview om Kraftcenter ved
LBO blev sprunget over, og at DGI gik direkte til interviewfasen.
Efter nogen diskussion besluttede bestyrelsen at bede DGI om at fastholde dette møde, og evt. afholde
det i Forsamlingshuset i Tebstrup. Flemming undersøger, hvor mange deltagere der vil kunne være
under iagttagelse af Corona-anbefalingerne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Eventuelt

Morten og Viggo orienterede om mødet med Jesper Simonsen og Bente Lundsgård, Skanderborg
Kommune omkring vores ansøgning om penge til Kraftcenterprojektet.
Mødet var meget positivt, og Viggo har efter opfordring suppleret vores ansøgning med de ønskede yderligere oplysninger.
Mødet slut 22.25!
Referent: Johannes
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