
 

 

ÅRET DER GIK - 2021 

fra Hylke Landsbyråd 

Sidste år ved juletid kunne vi alle puste ud ovenpå et hæsblæsende år - og her tænkes ikke på 
corona men politisk - da 2020 stort set lagde ud med et forslag om lukning af vores uundværlige 
indskoling i Hylke. Det var en kæmpe indsats gennem hele året, der samlede mange forskellige 
og nye lokale kræfter. Det gjorde hele forskellen, og det betød også nye kandidater til 
Landsbyrådet, der reelt kun havde 1 tilbageværende medlem (Rebecca). 

Siden generalforsamlingen i foråret 2021 har vi været 6 medlemmer: Rebecca Christensen 
(formand) Elin Pedersen (kasserer) Emma Perriton (sekretær) Johannes Smed (medlem) Pernille 
Riis (medlem) og Flemming Christensen (medlem/suppleant). 

Det er ikke alle, der ved, hvad vi egentlig står for eller beskæftiger os med, og det er noget af 
det, vi gerne vil være bedre til at synliggøre løbende. 

Nedenfor vil vi ridse op, hvad vi arbejder på generelt og hvad der har fyldt i 2021. 

Generelt: 

j Vi byder velkommen til alle tilflyttere med Hylke-vin og folder om byen. 
j Drift og opdatering af hjemmesiden Hylkeinfo.dk. Der har været en del udfordringer i år 

og der arbejdes videre på opdateringen. 
j Promovering af Hylke, når muligheden byder sig i medier eller med andre gode tiltag. 
j Fællesgryden i Forsamlingshuset er ikke bare en hyggelig anledning til at samles og få 

nem og lækker aftensmad - det er også en af de eneste indtægtskilder for Landsbyrådet. 

Arrangementer i 2021: 

j Fællesgryden kom op at køre igen efter coronapause. 
j 25. juni 2021 arrangerede vi i samarbejde med Borgerforeningen i år en særlig udgave af 

Tour de Hylke, hvor der blev kørt ekstra penge ind til den kommende legeplads i 
byparken. Som noget nyt var der også børnehaveløb, og børn og voksne kørte i alt kr. 
73.799 ind ubeskåret til legepladsbudgettet - vildt flot og en dejlig dag. 

j 15. august 2021 havde vores selvudnævnte "kulturmedarbejder", Johannes i samarbejde 
med kirken og omkringliggende landsbyer arrangeret en fantastisk dag med musik og 
kunst i Hylke Kirke. Ud af arrangementet har vi etableret en KoncertOgKunst gruppe der 
arbejder med at gentage succesen med et tilsvarende arrangement og flere mindre 
arrangementer i 2022. 

j 5. oktober 2021 var der uofficiel indvielse af skaterbanen - et anlæg vi kan være utroligt 
stolte af. 



 

 

j Oktober-november 2021 Plant Pro Challenge forskningsprojekt, hvor Hylke var udvalgt 
som 1 af 3 byer. Flere Hylke-familier er i løbet af november blevet udvalgt til at deltage i 
januar 2022, og det bliver spændende at følge med i. 

j 11. november 2021 informationsmøde med foreninger og erhvervsliv om BLUP (se mere 
nedenfor) 

j 27. november 2021 kunne man møde Landsbyrådet til årets julemarked 
j 6.-10. december 2021 havde indskolingen en fantastisk uge med huskunstnerprojektet 

“Talerør” med Johannes (musiker og kunstner) og kunstner, Marie Katrine Retpen, et 
projekt Johannes har sørget for med støtte fra StatensKunstfond og Virring skole. 

Projekter: 

Vi har arbejdet på nogle vigtige projekter og processer i år, der skal være med til at udvikle Hylke 
og gøre vores by stadigt mere attraktiv og bæredygtig. 

j BLUP: Siden november 2020 har Landsbyrådet været med i Bæredygtige Lokale 
UdviklingsProces, ‘BLUP’ (læs mere på www.blup.dk), som er et initiativ støttet af 
Erhvervsministeriet og søsat for at fremme bæredygtighed og styrke fællesskab og 
frivillighed i landsbyer. Hylke er med som 1 ud af 7 udvalgte landsbyer. Projektet bygger 
på FN’s verdensmål, og i Hylke har vi valgt at ‘bæredygtighed’ skal forstås i bred forstand, 
såsom at fremme lokale erhverv, være en attraktiv landsby og styrke lokal klimaindsats.  
 
Det handler altså ikke kun om at skabe nye initiativer, men lige så vel om at bevare og 
værne om det, vi er glade for i Hylke i omegn, fx naturen eller mulighed for børnepasning 
og skole. To medlemmer fra Landsbyrådet (Johannes og Emma) har været en del af 
Hylkes styregruppe i BLUP-projektet sammen med fire landsby-ildsjæle: Henrik Müller, 
Tina Sønderskov, Peter Riis og Birgit Høst Secher. Denne styregruppe har mødtes jævnligt 
i hele 2021 og undervejs været i kontakt med BLUP og kommunen for at nå frem til en 
vision for Hylke og for, hvordan vi gerne som landsby vil udvikle os. Det foreløbige 
arbejde og ideer er blevet præsenteret for foreningerne i Hylke i november 2021, og i 
2022 indkalder vi til seks mindre ‘workshops’ for forskellige målgrupper (se datoerne 
under overskriften for 2022).  
 
Formålet er at skabe større og mindre bæredygtige strategier, ideer og projekter i Hylke - 
og ikke mindst samles og værne om alt det, vi allerede har. På sigt vil arbejdet fra BLUP 
styregruppen overgå til Landsbyrådet og målet er fremadrettet at holde årlige 
arrangementer, der følger op på og fortsat udvikler det, BLUP-projektet satte i værk. 
 

j Byggegrundene: Vi havde, og har stadig, et brændende ønske om at byggegrundene 
bliver solgt. Derfor indstillede vi til Økonomiudvalget (ØK) under Skanderborg Byråd, at 
byggegrundene i Hylke blev sat ned i pris, at der blev udnyttet bedre salgskanaler, og at 
der blev afsat en lille pulje penge, der kunne hjælpe til promovering af byggegrundene. 



 

 

Indstillingen blev desværre ikke fulgt, men ØK har dog valgt, at den forening eller 
ejendomsmægler, der formidler en henvisning, der resulterer i salg bliver belønnet med 
et mindre beløb. Det har indtil videre betydet, at salgsannoncerne nu kommer frem hos 
en af byens mæglere ved boligsøgninger, hvilket er et positivt skridt. 
 

j Hylkes nye bypark: 
Det helt store projekt, der har fyldt i år er selvfølgelig etableringen af vores nye bypark. I 
takt med, at projektet er vokset voldsomt fra den oprindelige idé, er Landsbyrådets ansvar 
også blevet udvidet, og vi blev pludselig underlagt særlige processer under fx 
tilbudsloven, der skulle overholdes. Vi er på mange måder kommunens prøveklud, fordi 
vi er de første til at nå så langt med et frivilligt projekt i denne størrelsesorden. Det har 
ikke altid gjort processerne nemmere.  
 
Selvom projektet har budt på mange udfordringer gennem året har der også været 
vigtige milepæle, såsom at se skaterbanen blive taget i brug på solrige efterårsdage. Det 
er lige præcis drivkraften for os at se, hvordan området kommer til at blive et fantastisk 
samlingspunkt for alle.  
 
Vi glæder os til snart at løfte sløret for den kommende legeplads, der i den grad vil 
indbyde til aktivitet og leg for alle aldre. Og til at se hvordan årstiderne bliver markeret på 
fineste vis med både mindetræer/familietræer/naboskabstræer, stauder og blomster, der 
blev doneret og sat af hjælpende hænder i dette efterår. Der er et stykke vej endnu til 
mål, og vi glæder os til at nå derhen og åbne op med en officiel indvielse. Vi håber på 
fortsat tålmodighed, forståelse og ikke mindst frivillige hænder, når der er brug for det. 
 
Arbejdsgruppens og alle frivilliges timer og hjælp har været og er fortsat helt 
uundværlige for at nå så langt, som vi er og at få enderne til at mødes her til sidst. 

Politik: 

j Fra januar-juni 2021 var vi med i arbejdet med at udvikle og etablere LandsbyForum 
(organisation, visioner og vedtægter mv.), og vi valgte herefter at udpege en 
repræsentant uden for Landsbyrådet (Maja Fedder), som blev valgt ind på den 
konstituerende generalforsamling i juni. LandsbyForum tog fart efter kampen om 
skolerne, hvor landsbyerne stod sammen i en flot kampagne. Det har indtil videre 
betydet, at Skanderborg Kommune i år har udformet en landdistriktspolitik og ansat en 
borgerguide til at vejlede ildsjæle i landsbyer om lokale initiativer (som fx vores arbejde 
med byparken). Via LandsbyForum og Borgerguiden har vi nu en mere direkte vej til at 
blive hørt. 
 



 

 

j Landdistriktspolitik: Vi er som udgangspunkt positive overfor den nye Landdistriktspolitik, 
som anerkender, at landsbyerne og landdistrikterne kan noget særligt - men også at 
beboerne her kan have særlige udfordringer, som Byrådet bør handle på.  
 
Landdistriktspolitikken er beskrevet temmeligt overordnet - men det kan måske vendes til 
noget positivt, idet det kan være en åbning til dialog ift. at opfylde målsætningerne med 
bedst mulig opbakning fra lokalbefolkningen. Landdistriktspolitikken kan ses her: 
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/vision-og-
politikker/landdistriktspolitik. 
 

j Den 28. juli indleverede vi høringssvar til forslag til ny kommuneplan. Planen har et 12-
årigt sigte men revideres hvert 4. år. Her gjorde vi opmærksom på, at vi ønsker, at 
landsbyens gode udvikling skal fortsætte og understøttes, som kommunalplanen også 
lagde op til. I høringssvaret fremhævede vi konkrete eksempler på, hvad vi ønsker fokus 
på, herunder at vi forestiller os flere almennyttige boliger til leje i Hylke, så f.eks. flere 
unge, skilte og ældre har mulighed for at bo her. 
 

j I september tog vi kontakt til Pladsanvisningen for at igangsætte en dialog omkring 
pasning af 0-3 årige. Dette område er under massivt pres pga. udfordringer med 
pasningsmuligheder i kommunen, og derfor har vi forsøgt at sikre vores lokale tilbud om 
pasning. Vi har medvirket i et radioindslag på P4 herom, samt efterlyst nye dagplejere i 
lokalområdet. Dette arbejder vi fortsat for og med i 2022.  
 

j Den 25. oktober 2021 deltog vi i vælgermøde for landsbyer op til kommunalvalget 2021 
bl.a. for at sikre synlig deltagelse i salen og for at få bragt Hylke frem i debatterne, hvor 
det var relevant. Der var fyldt sal og dermed også klart et af de største vælgermøder og et 
signal til politikerne om at huske, hvor mange vi er, der bor i landsbyerne. Vi har tidligere 
udsendt et referat fra vælgermødet, som vi kan henvise til. 
 

j Flemming stillede op som lokal kandidat til kommunalvalget og manglede kun 39 
stemmer for at være blevet valgt ind! Et flot valg men desværre ikke nok, og desværre er 
ingen landsbyer i Skanderborg Kommune repræsenteret i det nye byråd. Det er fortsat 
noget, vi vil have fokus på. 

Fokus i 2022: 

j Vi har arbejdet på et nyt logo til Landsbyrådet, som vi snart kan præsentere. 
 

j Vi skal have styret Byparken i mål med legeplads, klubhus og madpakkehus, og vi skal 
have rapporteret tilbage til alle de fonde og sponsorer, der har støttet projektet, om 
hvordan vi har opfyldt vores løfter. 
 



 

 

j Forhåbentlig kan vi holde en officiel indvielse af byparken og for alvor tage hele området i 
brug. 
 

j Vi skal holde øje med det nye byråd, og at de holdes op på løfter der er givet til 
landdistrikterne. 
 

j Vi skal fortsat arbejde på muligheder for dagtilbud (0-3-årige), salg af 
byggegrunde/projektudvikling, hjemmeside, kulturelle og sociale arrangementer samt 
promovering af vores by med forskellige initiativer, der alt sammen er med til at fastholde 
og tiltrække glade Hylkeborgere. 

Foreløbige arrangementer i 2022 (hvis/når corona tillader det): 

j 2/1 Hylke Nytårsløb/walk. Landsbyrådet er i år medarrangører og overskuddet går til 
projektet Hylke Byfornyelse (herunder byparken). Læs mere på Facebook-begivenheden, 
der er delt i Landsbyen Hylke.  
 

j 20/2: “Vis mig din hobby-dag’. Vi kan allerede sige, at det bliver et sjovt og alsidigt 
program, og der er stadig plads til flere deltagere, hvis du gemmer på en hobby. Sidste 
frist for at tilmelde sin hobby er 10. januar 2022. 
 

j KoncertOgKunst har flere ting i støbeskeen - nærmere info følger. 
 
BLUP-workshops for alle interesserede i 2022: 

j 27/1 Fællesspisning i Forsamlingshuset: “Det stærke sammenhold” og “Levende 
byudvikling”. 
 

j 1/2 Aftenmøde i Hylke Kirke: “Levende kultur og erhvervsliv” 
 

j 5/2 Møde på skolen med børnepassere i gymnastiksalen: “Det gode børneliv” og “Byens 
identitet og synlighed udadtil” 
 

j 13/2 En gåtur i naturen: “Værne om og skabe tilgængelig natur” 
 
LandsbyForum: 

j 17/9 2022 afholdes landsbykonference på Himmelbjerggården. Det var en stor succes i 
2020, hvor politikere og repræsentanter fra landsbyerne tog forskellige temaer op.  
 
Input og ønsker til emner modtages gerne inden idémøde afholdes 7. februar 2022 kl. 
19.30. Vi hører også gerne, hvis der er en eller flere, der kunne have lyst til at deltage på 
idémødet.  

*********************************** 



 

 

Dermed er der allerede en masse godt at se frem til i 2022. 

Vi takker for al tillid, opbakning, smil, hjælp og tålmodighed, der er givet os i 2021. Vi beviser 
igen, at sammen kan vi det meste. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig (bag)jul og de bedste ønsker for det nye år! 

 

De bedste hilsner 

Hylke Landsbyråd 

landsbyraad@hylkeinfo.dk 

 


