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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  

 

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? 
 

 

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  

 
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.  
 

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. 
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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 (afventer) 

 Bestyrelseskursus (arbejdsgruppe nedsat) 
 Demens-indsats (arbejdsgruppe nedsat) 

 
o Bestyrelseshåndbog (skal være klar inden næste Landsbytopmøde i  

    samarbejde med Sekretariat for landdistrikter) 

o Kirkeprojekt (arbejdsgruppe nedsat) 
o Global kids (orientering v. Gretel D. Jørgensen) 

   
 

    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 

  

 

 

Med venlig hilsen   

LANDSBYFORUM 


