
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum 15. januar 2020 kl. 16.00 

 

Til stede: Karen, Ove, Else og Bjarne. Afbud fra Jesper. 

 

1. Valg af referent: Bjarne 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 2. december: Godkendt 

3. Henvendelser siden sidst: 

o Problemer med referater på landsbyportalen, som ikke kan åbnes: Vi spørger Kurt, 

hvad der er galt, og vi søger derudover efter en it-kyndig person, der vil tage sig af 

disse ting. Vi laver et opslag til Facebook. Bjarne tager sig af det. 

o Henvendelse fra Gitte Refsgaard Jensen ang. udbud af ydernumre og muligheden for 

at etablere en lægepraksis i Hjortshøj: Vi er meget positive over for hendes forslag. 

Vi kan evt. invitere hende til at deltage i det næste bestyrelsesmøde. Bjarne svarer 

hende. 

o Kurt har sendt en henvendelse fra Henrik Dreier og Poul Nyholm, om LF vil støtte 

op om en ny film om Hjortshøj lavet af Hjortshøj folk: Vi finder deres tiltag 

interessant og bevilger gerne et mindre beløb til at løbe projektet i gang. Hvis der er 

penge i kassen, så bevilger vi op til 2000 kr. til materialer til dette formål. Vi skal 

have en beskrivelse af projektets formål samt et overslag over prisen, så tager vi 

stilling til hele projektet senere. Finansieringen kan evt. findes i samarbejde med 

Landsbyliv. Bjarne kontakter Kurt. 

4. Opfølgning på punkter fra sidste møde: 

o Aarhus Byråds visionskonference om fremtidens anlægsinvesteringer i Aarhus 

Kommune den 19. november 2019 – noget, vi skal forholde os til? Vi spørger Kurt 

før næste møde: Udskydes til næste møde, hvor vi inviterer Kurt. 

5. Opsamling på mødet med Suzanne Eben Ditlevsen tidligere i dag:  

o Ungeråd: Suzanne vil tage fat i byens børn og unge ifm. de kommende 

arrangementer – ’åbent bykontor’ m.v. Skal vi lave en flyer til de unge om 

fællesrådet og vores tiltag med et ungeråd som undergruppe, som kan tages med her? 

Vi spørger Suzanne. 

o Suzannes forslag: ’åbent bykontor’ på biblioteket, hvor byens borgere kan komme 

med forslag til byens udvikling. 18., 19. og 20. februar.  

o Forslag til datoer samt emner for workshops. Forslag til datoer: 1. workshop 12. eller 

19. marts. 2. workshop ifm. generalforsamling i uge 17, fx onsdag eller torsdag: Vi 

holder fast i generalforsamling 22. eller 23. april, hvor vi starter med workshop på 

grundlag af de forslag, der kommer ind ifm. Suzannes møder med byens borgere. 

Dette datasæt vil vi desuden bruge ifm. revisionen af lokalsamfundsbeskrivelsen. 

6. Ansøgning om tilskud til fællesrådene i Aarhus Kommune for 2020, frist 31. januar 2020: 

Karen er i gang med ansøgningen og gør et udkast færdigt i løbet af weekenden, som hun 

sender rundt til bestyrelsen for kommentarer. 

7. Udkast til regnskab for 2019: Karen har gennemgået regnskabet sammen med Kurt. Der er 

problemer med regnskabsprogrammet, som ikke opdateres mere, og dermed ikke kan 



bruges. Vi skal finde et andet og have ført de gamle regnskaber over i det. Karen tager 

kontakt til Kurt igen. Vi tager det op på næste møde. Vi skal desuden have styr på 

Landsbyforums Dropbox, som også tages op næste møde. 

8. Planlægning af generalforsamling (marts/april): 22. eller 23. april, hvor vi starter med 

workshop om helhedsplanen på grundlag af de forslag, der kommer ind ifm. Suzannes 

møder med byens borgere. Enten i Sognegården eller på Skoletorvet. Bjarne hører Kurt om 

Sognegården er ledig, alternativt om Skoletorvet kan bookes. 

9. Dato for næste møde: 6. februar kl. 16.30 hos Bjarne. Punkter til dette møde: Opslag til 

’åbent bykontor’ samt evt. flyer til byens unge. 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 


