
Tirsdag, den 22. september 2020

Velkommen til 

Årsmøde 

med efterfølgende ordinært møde 

i Landsbyforum



Program:

Oplæg om Tour-de-France ved Kristian Pedersen Nordstrøm ,Sønderborg Kommune 

Dagsorden til Årsmødet:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning ved formand, Agnes Nielsen - godkendt 

4. Godkendelse af revideret regnskab ved Niels Peter Nielsen - godkendt 

5. Indkomne forslag. Forslag fra Agnes. Forslag fra Henning og Niels Peter 

6. Valg af bestyrelsesmedlem ifølge vedtægter:  nyvalg (Agnes Nielsen genopstiller ikke)

7. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant 

8. Evt. 

Oplæg og en kort film fra Global Kids 2019 af Torben Vosbein, Spor Media



Oplæg om Tour-de-France



Tour de France i Sønderborg



3. etape fra Vejle til Sønderborg

Verdens største cykelløb kommer til Sønderborg



Fællesskaber

Vi bygger bro

Verdens 

grønneste målby



 Vision: 

 Tour de France i Sønderborg bygger på stærke fællesskaber — og sammen bygger vi bro mellem mennesker 

i ”Verdens Grønneste Målby” 

 ”Verdens Grønneste Målby” 

 Vi vil være CO2-neutrale i 2029 – og har en plan for at nå målet. 

 Vi samarbejder tæt med borgere, virksomheder, butikker, foreninger mv. – og kommer kun i mål fordi alle 

støtter op. 

 Vi har en attraktiv og indbydende natur med skove, åbne vidder og en kystlinje, som indbyder til blandt andet 

cykelturisme. 

 Vi bygger bro 

 Vi har et unikt og velfungerende fællesskab med mindretallene på begge sider af grænsen. 

 Gennem et bredt udvalg af uddannelser og et attraktivt ungemiljø tiltrækker vi unge fra hele landet og hele 

verden til en fælles fremtid i Sønderborg 

 Med internationale virksomheder og et tæt samarbejde over grænsen, er vi porten til Europa og 

Skandinavien med et mangfoldigt miljø. 



Hotspots – Boder/ aktiviteter -

frivilligt arbejde og en fed oplevelse

Cykelløb

Aktiviteter 

for børnMange folk

God stemning

Lækker 

mad



Hotspots – placering

Sønderborg Ø –

7.500 personer

Dybbøl Banke –

7.500 personer

Gråsten – 5.000 

personer



Gul by og 3. juli 2022

Samarbejde med Landsbylaugene

- Løbsafvikling (Hvordan sætter vi fokus på landsbyerne)

- Hotspot

(Kan Landsbylaugene se hotspots som en platform for formidling?)



100 dages programmet og VORES 

TOUR puljen

- 100-dages programmet bliver et stort og bredt program med noget for alle 

- Landsbylaugene opfordres til at bidrage til programmet med lokale arrangementer

3. Juli 2022

Tour de France 

i Sønderborg

23. marts 2022

100 dages program 

begynder

Januar 2022

100 dages program 

offentliggøres

Maj-juni 2021

VORES TOUR

workshops

PLANLÆGNING ARRANGEMENTER



Dagsorden til Årsmødet:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning ved formand, Agnes Nielsen - godkendt 

4. Godkendelse af revideret regnskab ved Niels Peter Nielsen - godkendt 

5. Indkomne forslag. Forslag fra Agnes. Forslag fra Henning og Niels Peter

6. Valg af bestyrelsesmedlem ifølge vedtægter:  nyvalg (Agnes Nielsen genopstiller ikke)

7. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant 

8. Evt. 



Oplæg fra mødet m. staben i Teknik & Miljø













Indkomne forslag, nr. 1

Ændringsforslag til Sønderborg Landsbyforums vedtægter:  paragraf 3 nyt 

afsnit 2.
Landsbyforums bestyrelse skal fremover bestå af 7 personer. Valgperiode 4 år (følger byrådets valgperiode). Bestyrelsen 

konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand og kasserer. 

For at sikre geografisk spredning i bestyrelsen, vælger de bestående landsbylaugs bestyrelser i hver af de 7 gamle 

kommuner 1 af deres medlemmer som bestyrelsesmedlem og 1 af deres medlemmer som suppleant til Landsbyforums 

bestyrelse. 

Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden, der vil være tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside.

Begrundelse for vores ændringsforslag:

En bestyrelse på 3 personer er meget sårbar f.eks. ved forfald, og hvis der opstår problemer i samarbejdet. Det enkelte 

bestyrelsesmedlem er med den nuværende ordning ikke nødvendigvis repræsenteret i det politiske udvalg. Derudover er den 

naturlige dialog mellem det enkelte bestyrelsesmedlem og deres respektive bagland i dag meget begrænset.

Bestyrelsens 7 medlemmer bør fremover være fødte medlemmer af udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (og 

dermed erstatte den nuværende ordning). Dermed sikres dialogen mellem Landsbyforums bestyrelse og politikerne i 

udvalget, ligesom bestyrelsesmedlemmerne kan viderebringe tanker, ideer og beslutninger fra Landsbyforum til udvalget.

Med vedtagelsen af forslaget sikres den geografiske spredning samt, at man modvirker fraktionsdannelse. Med en bestyrelse 

på 7 personer, der er valgt i hver sit område, vil det være væsentlig nemmere at sikre dialogen mellem bestyrelse og de 

enkelte landsbylaug.

Hvordan og hvornår kan ændringen træde i kraft? Ændringen træder i kraft januar 2022. Den nuværende bestyrelse for 

Landsbyforum forbereder omstillingen til nyordningen.

Forslagsstillere til Landsbyforums årsmøde d. 22.09.2020

Næstformand i Landsbyforums bestyrelse Henning Wendelboe

Kasserer i Landsbyforums bestyrelse Niels Peter Nielsen



Indkomne forslag, nr. 2 og nr. 3

Forslag til Sønderborg Landsbyforums generalforsamling 2020

Forslag; at der indføres følgende i forretningsorden. Ved optagelse af nye 

Landsbylaug tager forum kontakt til lauget for at orientere omkring foreningens 

arbejde.

Forslag synlighed: Når der nedsættes arbejdsgrupper i forums regi, oprettes der 

automatisk en mappe på hjemmesiden hvor gruppens medlemmer og referater 

indsættes, så alle medlemmer har mulighed for at se hvad der arbejdes med i forums 

regi.

Forslagsstiller  Agnes Rigmor Nielsen



Tak for i aften.


