
 

Kom og vær med til at mindske 
afstanden mellem ord og handlinger 
 

Invitation til møde om inddragelse af landdistrikterne: 
 

 I april 2013 holdt vi borgermøder, der resulterede i konkrete input til Kommuneplanen 
2013-2025 

 I april 2014 satte udvalgsformænd og landsbylaug fokus på konkrete handlinger -
herunder udvikling af ”lokale udviklings-planer i 2. generation” 

 Nu tager vi sammen tredje skridt for at skabe endnu mere sammenhængskraft mellem 
vores ”levende landsbyer og eftertragtede bomiljøer med lokalforankring” og hele 
Sønderborg Kommune. Livskvaliteten skal være høj og sammenholdet stærkt.  

 
Hvordan kan vi hver især bidrage for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt 
samarbejde i kommunen? 

    Mandag, den 20. april 2015 kl. 18.00 – 21.30  

        i Skyttehuset, Skovhuse 11, Kær 
 

      Vi har inviteret de politiske udvalg samt Landdistriktsudvalget. 

       Ordstyrer er Morten Menné, fritidschef. 

Dagsorden: 

Kl. 18.00 Velkomst ved Landsbyforum (Jørgen W.), præsentation og herefter fællesspisning 

kl. 18.40    Præsentation af Landdistriktsudvalget og indsatsområderne for 2014 – 2017  
v. Anders Brandt, formand 

kl. 18.50       Oplæg til spejderlejren 2017 v. Mikkel Harritslev Nielsen, projektleder og Tanja 
                   Zeba, Center for kultur 

Kl. 19.05   En repræsentant fra hvert politisk udvalg giver sit bud på status i forhold til april  
                   2014 og samler op på forventninger til det fremadrettede samarbejde med  
 landsbylaugene frem mod 2020.                Max. fem minutter pr. udvalg. 

Kl. 20.00 Pause 

Kl. 20.05   Fra ord til handling – eftertanker og idéer omkring kommunikation og dialog 
mellem borgere, embedsmænd og politikere (og omvendt) i landsbysager v. Poul 
Valdemar Nielsen 

Kl. 20.20   Præsentation af ”Velkomstpakken” v. Esther Olesen, Oksbøl 

Kl. 20.25 Helhedsplaner for Kær Vestermark v. Morten Menné, fritidschef 

Kl. 20.30 Gruppearbejde med fokus på indsatsområderne 

Kl. 21.00  Frivillighedsugen v. Morten Menné 

Kl. 21.05 Opsamling – det videre forløb v. Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

Kl. 21.15 Kåring af Årets Landsby 2015  

Kl. 21.30   Tak for i aften v. Landsbyforum 

 

                               Tilmelding til Connie på e-mail.: cskb@sonderborg.dk inden den 16/4.  

                               På vegne af Landsbyforum:             Agnes Rigmor Nielsen, Svenstrup 
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