Kom og vær med til at drøfte effekten
af ”Sønderborg-modellen” med henblik
på at gøre det endnu bedre
Diamanten, Kultur- & Idrætscentret i Fynshav
Onsdag, den 21. oktober kl. 19.00 – 21.30
Invitation til Landsbytopmøde 2020
Dette års landsbytopmøde bliver lidt anderledes i forhold til tidligere pga. den ubudne gæst: Corona. Der
kåres ingen ”Årets Landsby” i år, og tidspunktet er flyttet fra april til oktober. Vi vil overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med konferencer, hvilket åbner op for nytænkning omkring den
fysiske afvikling af mødet. Deltagerne har mulighed for at vælge mellem fysisk deltagelse eller digital. Vi vil
lægge os i selen for, at alle får noget ud af aftenen.
På tidligere landsbytopmøder har vi sammen sat retning for, hvor vi vil hen, og hvordan vi hver især kan
bidrage til at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde og dialog mellem landsbylaugene,
forvaltning og politikerne. Desuden var konklusionen ved sidste topmøde, at samarbejdet skal være båret
af værdierne; gensidig respekt, tillid, proaktivitet, ærlighed og vedholdenhed.
Derfor stiller vi denne gang skarpt på:
Har vi opnået den ønskede effekt?
”Sønderborg-modellen” blev skabt med det formål at løse særlige
opgaver og realiserer bestemte mål – er det lykkedes? Hvad kan
gøres bedre?
Læs mere om Sønderborg-modellen: https://www.sonderborgkom.dk/202/forside/indstatsomraader/soenderborg-modellen/

Dagsorden:
Kl. 19.00 Velkomst ved Landsbyforum til gæsterne i rummet og virtuelt
Kl. 19.15 Jeppe Søe, ordstyrer og ordkløver, har lovet at lede os gennem en levende, demokratisk debat
som vi kender fra ”Højlunds Forsamlingshus”. Deltagerne er både landsbylaug, politikere og forvaltningsfolk fra salen og dem, der kigger med hjemmefra. Alle bedes på forhånd tænke over spørgsmålet: hvad har
jeg/vi fået ud af organiseringen på landdistriktsområdet?
Til at komme med skæve, inspirerende og/eller provokerende indspark, har vi inviteret to gæster udefra:
Hanne Tanvig, forsker fra Københavns Universitet og Peter Plant, ildsjæl fra Torup (Årets landsby 2019).
Der er kaffe undervejs og opsamling kl. 21.15.

Tilmelding:
Inden den 18/10 til cskb@sonderborg.dk. Husk at skrive, om du deltager fysisk i mødet eller ønsker at
modtage et link til en digital opkobling et par dage før. Vi holder ”generalprøve” på digital deltagelse
tirsdag den 20/10 kl. 18 – 19. I bedes benytte mundbind, når I kommer til / forlader Diamanten.
Med venlig hilsen
Landsbyforum

Bilag: Retningslinjer
Kilde: Sundhedsstyrelsen den 7. oktober 2020:

Må man samles op til 500 i forbindelse med en konference eller generalforsamling, selvom
forsamlingsforbuddet ændres?
Ja, det må man gerne. Ved arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned på faste pladser
med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må man samle op til 500 personer på
samme sted.
Udgangspunkter for et arrangement med faste pladser er, at langt hovedparten af deltagerne skal sidde
ned under hele arrangementet bortset fra når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra
sin faste plads og når man kortvarigt henter forplejning.
Det er derfor tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og
så tage det med til sin plads. Det vil også være muligt for personalet på konferencecentret at bringe
forplejning ned til deltagernes pladser.
Kravet om en fast plads gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade
deres pladser for fx at gå ind i tilstødende lokaler (fx en restaurant) og spise frokost der, uanset de i al
væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.
Alle virksomheder og offentlige institutioner med lokaler, som offentligheden har adgang til, skal desuden
opfylde en række krav:
Begrænset adgang: Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, hvortil der
er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der
dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 kvadratmeter gulvareal. Gulvarealet
opgøres fra væg til væg uanset møbler og inventar.
God afstand: Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så kunder og besøgende kan holde afstand til
hinanden.
Tydelig information: Du skal opsætte informationsmateriale, fx plakater med information om, at personer
med symptomer på coronavirus/covid-19 bør isolere sig i hjemmet, samt om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
Hjælp dine medarbejdere med den rigtige adfærd: Du skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at
overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Gør god hygiejne let: Stil så vidt muligt vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) frem til kunder
og besøgende.
Brug handsker: Hvis du sælger fødevarer uden emballage, skal dine medarbejdere bruge handsker ved salg
af ikke-emballerede fødevarer.

