
Dagsorden 5. januar 2022 
 
Til stede: Karin, Helle, Hans, Andreas, Asmund og Julie. (Knud under punkt1) 
 
1. Alken.dk og ny digital løsning: Knud er deltagende på mødet og forklarer. Problemerne er ikke akutte men 
sitet er 14 år gammelt og Jan Mikaels firma der har stået for det eksistere nu ikke længere. Der er brug for 
en ny løsning. Der har været tekniske problemer. Hele sider er forsvundet, og dukker ikke rigtig op igen. Det 
er meget problematisk. Nyhedsbrevet fungerer ikke optimalt og der er et issue med GDPR-reglerne. Der er 
400 modtagere af nyhedsbrevet. Vi har brug for en ordentlig back-up. Vi aftaler at nedsætte et lille udvalg 
der varetager arbejdet og hidkalder relevant hjælp fra byen. Andreas og Julie kører videre i samarbejde med 
Knud.  
 
 
2. Overblik over planlagte arrangementer for 2022. 
Ny dato for julejazz er nok 23 april.  
 12 marts kvindefest  
Bob Dylan koncert og foredrag  1 oktober.  
Byfest 20 august 
Fastelavn 27 februar  
Sankt hans 23 juni 
Hold øje med foredrag fra Perma-Eva om vilde haver. 
Foredrag fra det naturvidenskabelige fakultet.  
Julie Sender til Alken.dk 
  
3. Kontakt til kommunen vedr. planen for udstykning på Fabulas grunden. Da Else Marie Høj er tættere på at 
afslutte planlægningsforløbet, skal vi holde os informerede om processen omkring Fibulas, så vi sørger for 
mest mulig indflydelse.  Julie skriver til Inger Juul ved kommunen og får en opdatering.  
 
4. Retningslinjer for placering af solceller, fremsendt af Ditte og Liv i Landsbyerne/Landsbyforum. Vedhæftet 
her i mailen. Ditte spørger: Bliver der taget tilstrækkeligt hensyn til naboernes/landsbyernes 
muligheder for at sige nej tak? 
Er der for mange hensyn at tage - så man risikerer ikke at nå målet? 
Har I erfaringer, i kan bidrage med?  
 
Vi diskuterer hvordan oplægget fra kommunen skal gribes an. Det er positivt at de vil inddrage 
landsbyer/naboer i så høj grad og skabe medejerskab omkring den del af den grønne omstilling. Det kunne 
betyde at der ikke bliver nær så stor modstand, for det er nok de færreste der vil have en solcellepark i 
baghaven af deres landsby. Asmund sammenfatter vores holdning i et kort skriv og sender det til 
godkendelse. (Tilføjet herunder) 
 
5. Juletræ Juletræet tages ned af Asmund, Andreas, Hans mfl. torsdag!  
 
kommentar til høringssvar: 
 

Alken Borger- og Aktivitetsforening finder at Skanderborg Kommunes udkast til "Kriterier 
for etablering af solceller" indeholder en række positive elementer. Det gælder 
gælder både de skitserede kriterier om  
miljøhensyn (beskyttelse af grundvand, øget biodiversitet, rekreative områder mv.), og de 
kriterier der handler om visuel påvirkning af landskab og naboer. Det er desuden positivt, 
at muligheden for lokalt medejerskab vil blive prioriteret højt ifm. behandling af 
ansøgninger. Det er dog væsentligt, at kriterierne i det hele taget præciseres yderligere. 
Det skal f.eks. stå klart, hvilke krav der er til afstanden mellem boligmæssig bebyggelse og 
solcelleanlæg. Ligesom at det bør fremgå, at eksisterende rekreative områder og natur 
ikke må forringes eller afvikles for at give plads til solceller. I forlængelse heraf bør der til 
kriterierne for etablering af solceller tilføjes, at det overordnet prioriteres, at solceller 



opstilles i eller i tilknytning til allerede instustrialiserede områder, herunder ved motorvej o. 
lign." 
 


