
Opsamling fra møde 18 marts kl. 8,30-9 2018 i Biohuset. 
Deltagere: Marianne Purup, Erik Korr Johansen, John Balle Jensen, Jesper Christensen, Låsby 
Stationsby, Kristian Skovhus, Viggo Rasmussen, Bendt Nielsen, Thomas Brandt Ebbesen, Thomas 
Drivsholm,. Klavs Ebbensgård; Martin Mølgård Karen Lindemann 

Afbud fra Jørgen B. Nielsen, Otto Andersen (afløser fra Tina Fleischer og Hans Jacobsen) 

Dagsorden. 

Status  

• Stien 
• Skilte 
• Shelterne 
• Grillhytten 
• Toilet. 
• Godkendelser til shelterne og Grillhuset 

 
 

Skrivegruppen fortalte om det arbejde de er i gang med. Der indsamles fortællinger og foto der 
beskriver vores område. Der opstilles 2 store skilte på Torvet i Galten og ved Kirken i Skovby. 
Skiltene opstilles i metalrammer så de passer til den øvrige stil på Torvet.  

Der opstilles 10 skråborde rundt langs stierne. Vi skal snarest have kontakt med skolerne, så vi kan 
få deres indspil til formidling, som kan bruges til de forskellige alderstrin. Bendt laver den endelige 
opsætning af materialet 

Der har været kontakt med kirkerne, der selv har taget opgaven. Vi afventer deres udspil. 

Nyt prospekt Bendt har lavet nyt prospekt, så vi nu skal have udviklingen med området ved Søen 
og Skoven med. Ikke mindst det nye toilet, hvor det store arbejde er med at skaffe finansiering. 

Materialet vedlægges referatet. 

Shelterne/Grillhytten og Handicaptoilet. 

Sheltern er leveret og en gruppe er i gang med at male dem inden opsætning. Forventelig færdig 
Der bestilles Grillhytte til levering så snart det er muligt. 

Der har været en udfordring af få placeret installationerne, da der er flere ting, der skal tages 
højde for. Afsatte pæle er blevet flyttet flere gang. Vi regner nu med, at den endelige placering er 
fundet for Shelterne og Grillhytten.  

Der er stadig udstående hvor der kan opstilles handicaptoilet. Vi vil gerne have det i tilknytning til 
pumpehuset.  

 



Der er søgt om myndigheds godkendelse af Sheltern og Grillhytten. Der er 14 dages 
sagsbehandlingstid, og efterfølgende 4 uges høringsfrist.  

Vi søger efterfølgende om godkendelse af toilettet når vi kommer videre i projektet.  

Der er søgt om tilslutning ved Skovby Vandværk, og Skanderborg Forsyning Forsyningen er ikke 
helt så samarbejdsivrig!  Vi forsøger igen. 

Der arbejdes på at inde finansiering af Toilettet. Det oprindelige planlagte kostede 80.000, vi skal 
regne med 235.000 mere, så vi arbejder hårdt på financieringen. 

 

Bord og Bænkesæt. Vi går nu over til flytbare bord og bænkesæt. Det betyder, at vi kan sætte flere 
sæt op. 

Arbejdsplan for opsætning. 

• Dato vi havde store problemer med at finde en dag, hvor det kan lade sig gøre at sætte 
afmærkninger og skilte op. Efter nogen diskussion blev det aftalt, at vi i stedet Onsdag den 
6 juni med mønstring kl 16. Arbejdet udføres om eftermiddagen og aftenen.  

• Bemanding Bendt oplyser, at vi til arbejdsdagen skal bruge 20-25 frivillige. Kristian skaffer 
bemanding. Folkene anmodes om selv at tage værktøj med. 

• Plan for det praktiske arbejde. Arbejdsplaner følger. 

Låsbyvejen Jesper har været på tur, og finder at der på vejen kan være nogle problemer da vejn 
svinger, og er meget snæver. Han har fundet et løsning med en markvej, som kunne bruges. Dette 
undersøges. 

Forplejning. Der skal laves mad til arbejdsholdet den 6 juni og andre aktiviteter.  

Vi får lavet en praktisk løsning for indkøb, så vi undgår de mange kvitteringer. 

Vi skal: 

Have styr på bestilling og betaling af overnatning  i  Shelterne. 

Rengøring af toiletterne. Thomas vil finde en gruppe til at starte på (Godnatugerne). 

Betaling for strøm, kloak,  og vand. 

 

Folder Bendt laver en folder om sporet i samarbejde med skrivegruppen. 

 

Det videre arbejde. Bendt laver et interaktivt materiale, som følger udviklingen. Vedlagt. 

 

Navngivning Der har længe været kredset om navn for sporet.  



Clavs Ebbesngård har foreslået Båndet, som navn. Det var der tilslutning til, dog skal der være en 
lokal tilknytning og sporet skal indgå. 

Forslaget er derfor: Båndet- Sporet Låsby Stationsby –Galten –Skovby. 

 

Håber mine notater passer med det I har oplevet og det Bendt har skrevet. 

 

Karen Lindemann 

23.04.2018 


