Sted. Alsion,

Indkaldelse til møde i Forum
dato. 27-09-2018
tid.: kl. 19.00

Afbud fra:

Dagsorden
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Formanden (bilag)
Orientering fra udvalget for Landdistrikt, Natur og Fødevarer
Orientering omkring Landsbyforums ansøgninger:
a. "Global Kit" - kulturudveksling i by og land, bilag
b. Midler til folkemøde på Bornholm 2019 + dato for landsbykonference via LDF,
Den nye persondataforordning
Orientering omkring Sydtrafik´s nye tiltag: PLUSTUR bilag
Landsbyfolder, struktur oversigt over forvaltning og nøglepersoner
SSF (SydSlesvisk Forening) samarbejde, bilag
Skulptur-udveksling 2018 og fremadrettet
Årshjul 2018, Topmøde, Kursur m.m
Evt.

Deltagere:
o Agnes, E´Svenstruplaug
o Ebbe, Sottrupskov
o Niels Peter, Kværs-TørsbølSnurom
o Henning, BIB
o Ingebeth, Smøl
o Betta, Sottrupskov
o Angela, Sottrupskov
o Willy, Lavensby
o Kenni, Kær
o Aage, Egen
o Søren, Tandslet
o Svend Erik, Tandslet
o Rudi, Dynt-Skelde-Gammelgab

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Roy, Dynt-Skelde-Gammelgab
Eskild, Mommark
Palle, Mommark
Esther, Oksbøl
Polle, Oksbøl
Lene, Stevning
Karin, Asserballe
Peter, Stolbro
Gretel, Elstrup/Elstrupskov
Egon, Landsbyforum
Kent, Nordals Landsbylaug PAK
Dorthe, Fynshav
Connie, Landdistriktskoordinator
Astrid, WFA, Benefit4Regions

Dagsorden og referat:
Ad. 1: Valg af ordstyrer
 Kent Münch, Nordals Landsbylaug PAK, valgt
Ad. 2: Godkendelse af dagsorden
 Godkendt med dén ændring, at Astrid Eggert fra Benefit4Regions præsenterer
projektet efter godkendelse af dagsordenen.
 Næste gang: sekretariat for landdistrikter laver navneskilte, der kan genbruges hver
gang. Deltagerne tager selv skiltet med hjem efter hvert møde.
Ad. 2.b Astrid Eggert:
 kort orientering om Benefit4Regions-projektet og erfaringsudvekslingen. Se
www.benefit4regions.eu
Ad. 3: Orientering fra Formanden
 Omdeling af bilag:
o Erhvervsministeriet har afholdt landdistriktskonference den 17. september på
Hotel Fåborg Fjord. Formand for Udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer,
Charlotte Engelbrecht og formand for Landsbyforum, Agnes Nielsen deltog i
konferencen med et indlæg om ”Sønderborg modellen – fra landsbyorganisering
til landsbyudvikling”
o Jobskaber Carl Erik Maae er ansat pr. 1. august i Sekretariat for landdistrikter.
Han kommer ud på besøg hos alle landsbylaug løbende.
o I november måned kommer forvaltningen (Turisme & Landdistrikter, Natur,
Sekretariat for landdistrikter m.fl.) på besøg hos hver landsby sammen med
deltagere fra udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer. Formålet er at lytte
og gennemgå status på de enkeltes lokale udviklingsplan. Hvor kan vi hjælpe
hinanden? Møderne bliver samlet i mindre ”geografiske klumper”. Sekretariatet
har ansvaret for at koordinere møderne.
o ”Folkebevægelsen mod affald i naturen” er en ny forening. Hvis der er problemer
med oprydningen på kommunale områder, tages punktet op når forvaltningen
mødes med landsbylaugene.
o ”Sønderborg Fællesfond” er en forening, der mangler bestyrelsesmedlemmer –
se omdelte bilag. Fællesfonden skulle være en realitet pr. 1. december.
o Socialøkonomisk virksomheder: forslag om konference? Bestyrelsen arbejder
videre med et arrangement.
o Orientering om Guderups nye bylaug - er ikke et ”landsbylaug”, som er
støtteberettiget i nuværende organisering i kommunen med udvalg og
Landsbyforum
o Julefrokost den 23. november i Multihallen i Kværs, Avntoftvej nr. 10. Gæsterne
er medlemmer af Landsbyforum, medlemmer fra Landsbylaugene (max. 2
personer fra hver landsbylaug), medlemmer af udvalget for Landdistrikter, Natur
og Fødevarer, to personer fra SSF samt forvaltningen.
o Landdistrikternes Fællesråd jubler over ny bosætningsrapport – forvaltningen
finder data frem om, hvorvidt det også gælder her i Sønderborg kommune.



Orientering fra udvalget for Landdistrikt, Natur og Fødevarer – se
www.sonderborgkommune.dk, politik, dagsorden/referater, råd og nævn, Udvalget for
landdistrikter, natur og fødevarer



Orientering omkring Landsbyforums ansøgninger:
o

"Global Kit" - kulturudveksling i by og land, bilag (ikke støtte fra Udvalget for

Landdistrikter, natur og fødevarer) – en gruppe søger eksterne midler
o Midler til folkemøde på Bornholm 2019 + dato for landsbykonference via LDF, bilag
= bevilliget
Ad. 4: Den nye persondataforordning
o Eksempel fra tekst fra BIB, som sendes til alle medlemmer af landsbylauget
o Der opdateres på tekst fra Gretel + billedtilladelser
Ad. 5: Orientering omkring Sydtrafik´s nye tiltag: PLUSTUR bilag

Ad. 6: Landsbyfolder, struktur oversigt over forvaltning og nøglepersoner
o Foldere, postkort m.m. bliver opdateret i forbindelse med øgede midler til
synliggørelse af landsbyarbejdet i kommunen
o Fælles kontakt-mail for hele landsbylaugs bestyrelse: dette arbejder bliver afstemt
efter forventninger de næste 14 dage. Det skal være så smidig som mulig, så det
bliver ”langtidsholdbart”, selvom der sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne.
Det involverer web-masteren for Infoland at finde den bedste løsning.
Ad. 7: SSF (SydSlesvisk Forening) samarbejde, bilag
o SSF vil gerne udvide samarbejdet omkring grænseoverskridende besøg. Det kaldes
”Folk møder folk”. Kalender omdelt, og deltagerne på mødet talte om at følges ad.
o Karin Autzen arrangerer fællesspisning – hun vælger dato.
o Mailadresserne på kontaktpersoner i SSF sendes med referatet rundt. Her sendes
blot en tilmelding til SSF-kontaktpersonerne, hvis man selv eller andre fra
landsbyen har lyst til at deltage.

Ad. 8: Skulptur-udveksling 2018 og fremadrettet
o Skulpturudvekslingen sker i starten af 2019 – udskydes til foråret så der er chance
for godt vejr ved indvielsen. Datoen meldes ud ved julefrokosten.
o Skal der arbejdes for, at der kan komme flere skulpturer til skulpturudvekslingen?
Forslag om involvering af lokale kunstnere.
o Skulpturer fra Wood Sculpture: landsbyerne lægger billet ind hvert år på de
skulpturer, der laves ved Wood Sculpture
o Forslag: søg evt. lokale midler til skultpurer. Godt eksempel fra Stolbro.

Ad. 9: Årshjul 2018, Topmøde, Kursur m.m
o Vores årshjul opdateres med nye datoer
o Angela og Gretel hjælper bestyrelsen med at arrangere landsbytopmøde 2019
o Forslag om kommunikationskursus. Lav forsøg: lad være med at sige ”hvorfor” de
næste 14 dage.

Ad. 10: Evt.
o Peter: kortmaterialer printes med synlighedsmidlerne, der netop er tildelt (kort over
hvert landsbylaug på én side og hjemmeside m.m. på den anden)
o Orientering: Guderup Bylaug har nedsat en bestyrelse, der skal arbejde fremadrettet. I
første udgave af vedtægterne var de omkringliggende fire landsbylaug underlagt en
fælles organisering under Guderupr Bylaug. Ved første generalforsamling måtte alle gå
hjem og vedtægterne skulle forbedres. Inden anden generalforsamling blev der holdt
opklarende møde mellem initiativgruppen og de fire landsbylaug. Løsningen er nu, at
landsbylaugene er en ”stabs-funktion” til bylauget, men ikke en del af deres vedtægter.
o Aage orienterer om borgermødet, der handlede om rundkørslen. Kommunen havde sat
et skilt op om en rundkørsel – en to-sporet rundkørsel var afbilledet. Det var en
misforståelse, da ingen i kommunen har godkendt en rundkørsel politisk. I budget 2016
– 2019 var tilsyneladende afsat et millionbeløb til en rundkørsel. Efter valget blev
besluttet, at der ikke skulle være en rundkørsel. Målet er at øge fremkommeligheden
mellem Sønderborg og Danfoss. Der har været afholdt to møder mellem Åse Nygaard,
fmd. Teknik&Miljø, afdelingslederen i Projekt&Anlæg og de fire landsbylaug (Egen,
Elstrup/Elstruplaug, Stolbro/Stolbrolykke, Dyndved). Her blev forskellige forhold taget
op, hvor der har være ”mislyde”, og det blev til gode dialogmøder. Forslag til løsninger
på den tætte trafik: tunnelløsning. Det handler om de bløde trafikanter – ikke bilisterne,
men den øvrige trafik skal selvfølgelig tænkes ind. Der arbejdes med landevejen
omkring Guderup.
o Der er stor borgermøde den 29. oktober kl. 17.00. Det positive er, at kommunen
kommer ud og tager snakken. Sagen tages med til sagsbehandling i Teknik&Miljø
o Kent: i forbindelse med nedlæggelse af den kommunale børnehave i Købingsmark,
arbejder landsbylauget på at få den tomme bygning omdannet til et medborgerhus.
o Busture på Broagerland: de fem landsbylaug har arrangeret tre busture rundt på
Broagerland. I første omgang var invitationen rettet mod den lokale befolkning i
Broager og i landsbyerne. Turen på to timer blev gennemført med fyldt bus, der lyttede
til en historisk beretning. Samtidig skulle deltagerne komme med bidrag til, hvordan
turismen kunne udbygges. Dette møder blev afsluttet med kaffe. Efter sommerferien
har været afholdt to ture: Gendarmstien og Cathrinesminde-Egernsund (Egernsund´s
historie). Der har været fuldt hus (ingen kaffe) og arrangementerne hænger fint
sammen økonomisk. Vil gentage dét næste år. Lokalhistorisk forening +
Udviklingsforum + de fem landsbylaug inviterer. På sigt vil de gerne lave guidede ture i
lokalområdet på tysk – f.eks. for gæsterne på campingpladsen.
o Rudi: alle landsbylaug modtog en forespørgsel på, om nogle ville være ”værter” for en
flok studerende, der skal skrive om bl.a. sociologi / faldefærdige boliger / ”trykket” på et
område når turismeudviklingen lykkes på Gendarmstien. Der kommer et projekt ud af
dette hos Dynt-Skelde-Gammelgab / Broagerland (her kommer tre studerende og
skriver opgaven).
o Levende teglværk på Cathrinesminde: budgetteret med 600 gæster, men der kom 2003
personer. I 2017 kom 1100 gæster i løbet af 8 dage. Der kom bl.a. gæster fra SSF i
sommer og andre steder i Tyskland.

Bilag:
- Orientering fra Landsbyforum´s bestyrelse
- Ansøgning om støtte til Global Kits

- Ansøgning om deltagelse ved Folkemødet Bornholm 2019
- Datapersonbeskyttelses forordningen – forslag til tekst fra BIB
- Datapersonbeskyttelses forordningen – inspiration fra Elstrup/Elstrupskov
- Målsætning med samarbejdsaftale mellem SSF og Landsbyforum
- Landsbytopmøde 5. november 2018 hos Landdistrikternes Fællesråd, kl. 10 - 15

Referat: Connie

