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Indkaldelse til ekstraordinært møde i Forum 

Sted. Alsion, dato. 23. Oktober 2019 tid: kl. 19.00 – 20.30 
 

Tilmelding: cskb@sonderborg.dk  

 

Deltagere: 

o Henning, Kettingskov 

o Chresten, Kettingskov 

o Ellen-Marie, Nybøl 

o Bodil, Tandslet 

o Palle, Mommark 

o Ingebeth, Smøl 

o Kent, Købingsmark/Pak/Augustenhof 

o Niels Peter, Kværs-Tørsbøl-Snurom 

o Betty, Sottrupskov 

o Carl Erik, Sekretariat for landdistrikter 

o Connie, Sekretariat for landdistrikter 

o Cristine, Brandsbøl-Lunden 

o Charlotte, Brandsbøl-Lunden 

o Raja, Brandsbøl-Lunden 
 

Program 

1. Drøftelse: 

Kl. 19.00 – 19.35    
Møde med Jan Rasmussen fra politiet, der kommer og fortæller om “Bo-Tryg” 

projektet.  
  

Baggrunden for projektsamarbejdet er, at vi i Sønderborg kommune har været plaget 
af mange indbrud samt oplevet en stigning i kriminaliteten generelt. Derfor vil Jan 

Rasmussen tale med Landsbyforum om: 
 

o Hvilke udfordringer har vi i Sønderborg kommune 
o Nabohjælp / Nabovenner i Sønderborg kommune / Borgerinddragelse  

o Brugen af den Mobile Politistation samt ordningen ”Bestil en Betjent” 

o Samarbejdet fremadrettet med vores sikrings ekspert, Anette Lærke 
o Anvendelse af 112 / 114 

o Tid til spørgsmål 
   

Formål med mødet er:  
- Vil folk hjælpe med at gøre det mere sikkert, dér hvor de bor?  

- At nedbringe antallet af indbrud med 2/3 fra 30.000 indbrud på landsplan 
 

Referat: 
- Kan landsbylaugene hjælpe med at invitere folk til mødet den 11. november? 

- Vil det være en idé med Nabo-hjælp I landsbyen (se en Nabohjælp app)?  
- Nabovenner er en særlig type nabohjælper, der hjælper området med overvågning 

og fortæller dette til politiet (ring 114) 
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- Materialer til modeling + elektronisk til den 11. november 

- Hvis du kan se indbrudstyven i gang ring 112 
- Anette Lærke er ekspert i, hvordan man undgår tyveri (send mail til Jan 

Rasmussen) – hun kan bookes til et foredrags arrangement 
- “Bestil en betjent”; www.politi.dk på nettet til et foredrags arrangement 

- “Gør dit kvarter trygt med nabohjælp” – borgermøder den 11/11 kl. 17.30. HUSK 

tilmelding 
- Forslag: ingen salg på “Den Blå Avis” som anonym; MEN husk den kritiske kasket 

hvis varen er for billig. Så længe der er en “hæler”, er der også en “stjæler” 
- På lang sigt: kan vi være innovative med hensyn til samarbejde mellem borgerne 

og politiet. 
- Snak om forebyggelse på ungeområdet og generelle oplysninger 

- Jan Rasmussen sender materialer til landdistriktskoordinatoren, som hun sender 
rundt og beder landsbylaugene om at lægge på deres hjemmesider. 

 
 

 

2. Beslutning: 

Kl. 19.35 – 20.10 
 

2.1 Der er aftalt et kommende møde mellem Teknik&Miljø og Landsbyforums 
bestyrelse om punkter, vi gerne vil drøfte på baggrund af opsamlingen fra 

Landsbytopmødet. Her er forslag til temaer: 
  

o Fælles driftskalender 
o Forbedring af den kommunale sagsbehandling (kommunikationen)  

o Manglende info om ændringer i det kommunale serviceniveau på drift og  
    anlæg  

o Udfordring med smalle veje i landdistrikterne i forhold til de store  

    landbrugsmaskiner                  
o Landsbylauget er områdets talerør 

o Åbne offentlige toilettet  
 

Beslutning: 
Ét ekstra spørgsmål til Teknik&Miljø om udfordringen med at opsætning af 

aktivitet/fællesprojekt på kommunal jord koster en pris. Eksempelvis: infoskilt i Smøl 
koster 500 kr/år. Kan der differentieres fra, om det er privat leje af kommunal jord 

eller det er landsbylauget, der laver fælles aktiviteter I henhold til den lokale 
udviklingsplan med henblik på at øge livskvaliteten og aktivitetsniveauet i landsbyen 

til fælles bedste. 
 

2.2 Mobilitetsforening v. Niels Peter Nielsen. Der er nedsat en bestyrelse for  
Mobilitetsforeningen bestående af medlemmer af de tre Landsbylaug, der har  

deltaget i projektet med landsbybusser. Nu er der forslag om, at vedtægterne  

ændres, så mobilitetsforeningen dækker over alle medlemmer i Landsbyforum.  
 

Beslutning: Mobilitetsforeningen ligger under Landsbyforum, og der afholdes 
ekstraordinær generalforsamling ved næste møde. Den nuværende mobilitetsforening 

står for forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamling. 
 

 

http://www.politi.dk/
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2.3 “Finansklemme” for unge og gamle, der ikke kan låne midler hos 

kreditforeningen. Landsbyforum bedes beslutte, om dette skal være en konkret 
indsats, som foreningen skal arbejde med v. Henning Wendelboe. 

 
Er der et reelt problem, eller er det en misforstået sandhed? Ejendomsmægler 

foreningen har påpeget, at der er en udfordring for folk over 60 år. Artikel vedhæftes. 

 
Beslutning: Landsbyforum forfølger udfordringen de næste 6 måneder, hvor 

landsbylaugene holder øje med, om der er lokale udfordringer. Hvis der er eksempler, 
kan de sendes til sekretariat for landdistrikter for en sammenskrivning til 

came@sonderborg.dk 
 

Henning og Carl Erik laver spørgsmål, som landsbylaugene bringer ud lokalt for en 
undersøgelse de næste 6 mdr. 

 
 

3. Orientering: 
 

Kl. 20.10 - 20.30 
 

3.1 Projekter i Landsbyforums regi:  
 

o Tre separate indsatser for kompetenceudvikling:  
 netværkskursus med SSF (afholdt) – forslag om et kaffebords 

arrangement ved Genforening 2020 (modtog afslag fra Genforening 
2020 puljen) 

 Bestyrelseskursus (arbejdsgruppe nedsat, Henning W. indkalder til 
møde) 

 Demens-indsats (arbejdsgruppe nedsat, Kenny Nielsen indkalder) 

 
o Bestyrelseshåndbog (skal være klar inden næste Landsbytopmøde i  

    samarbejde med Sekretariat for landdistrikter) – gruppen, der arrangerer  
    bestyrelseskursus tager ansvar for at udarbejde en bestyrelseshåndbog i  

    samarbejde med landdistriktskoordinatoren. 
o Kirkeprojekt (arbejdsgruppe nedsat med Agnes Nielsen, Kirsten Bachmann  

    fra udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, Carl Erik m.fl.) 
o Global kids (orientering v. Gretel D. Jørgensen) En stor succes for alle  

    parter. 
   

Møde på Broagerhus den 13. november omkring Demens: alle laugene (med Henning 
Rasmussen som tovholder) + Broager udviklingsforum + Demensrådet + ansatte i 

demensafdelingen i Sønderborg kommune er arrangører. 
 

    3.2     Mødedatoer i 2020: 

o Mandag, den 6/1, kl. 10.00 – 13.00, Planlægning af landsbytopmødet 
o Torsdag den 27/2, kl. 19.00 – 21.30, Møde i Landsbyforum 

o Tirsdag, den 14/4, kl. 10.00 – 12.00, Bestyrelsesmøde i Landsbyforum,  
o Onsdag, den 22/4, kl. 16.30 + 18.00, Årsmøde og Landsbytopmøde 

o Onsdag, den 27/5, kl. 19.00 – 21.30, Møde i Landsbyforum 
o Tirsdag, den   1/9, kl. 19.00 – 21.30, Møde i Landsbyforum 

o Torsdag, den 19/11, kl. 18.00, Julefrokost 

mailto:came@sonderborg.dk
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14. november 2019: julefrokost I Holm 

 
Landdistriktskoordinatoren trykker navneskilte til brug ved Landsbyforums møder 

(foldede A4-skilte) 
  

 

 

Med venlig hilsen   

LANDSBYFORUM 


