
Kære Landsbylaug 
 
Landsbyforum har samlet forskellige nyheder sammen, som vi gerne vil dele med jer, nu, da vi ikke kunne 
møde fysisk til det planlagte møde den 1. marts: 
 
 

Tour-de-France i Sønderborg 2022 
Nedtællingen er i gang og Landsbyforums bestyrelse har været i 
kontakt med forvaltningen som opfølgning på oplægget fra 
Årsmødet i september. Kommunen etablerer en pulje, hvor 
foreninger og landsbylaug kan søge støtte til lokale aktiviteter i 
forbindelse med et 100-dags program op til løbet. Afdelingen 
Kultur, Idræt og Fritid vedhæfter en mail om puljen - så lad blot 
tankerne kredse om, hvad dit lokalsamfund evt. har lyst til at 
bidrage med, når Sønderborg igen sættes på verdenskortet. De tre 

lokalsamfund, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Adsbøl og Nybøl-Stenderup ligger direkte på ruten, så her går de i 
gang med at tænke på ”Land-art” – dvs. hvad skal rytterne passere og seerne opleve, når de suser forbi? 
Gule blomster og træer langs ruten? Store gule halmballe-mænd og kvinder? Cykler eller andet kunst? 
Hvilke historier skal fortælles steder og mennesker? Kun fantasien sætter grænser. Læs mere om ruten her.  
 
Bilag: Oplæg til Landsbylaug fra KULTUR.pdf 
 

 

Forslag til nye vedtægter i Landsbyforum samt 
forretningsorden for bestyrelsen:  
Bestyrelsen i Landsbyforum har forberedt vedtægtsændringer, der 
fremlægges på førstkommende generalforsamling i Landsbyforum 
til godkendelse af landsbylaugene. Samtidig har vi lavet en forret-
ningsorden, der viser, hvad bestyrelsen arbejder med.  

 
Bilag: Vedtægter_for_Sønderborg_Landsbyforum_Forslag.pdf   
Bilag: Forretningsorden_for_Sønderborg_Landsbyforums_bestyrelse.pdf 
 

 

Èn-vej-ind i kommunen for landsbysager 
(ikke personsager) 
Bestyrelsen i Landsbyforum er i samarbejde med staben i Teknik & 
Miljø afdelingen ved at sætte rammer for, hvorledes 
kommunikationen kan forbedres. Der er allerede aftalt følgende: 
 
1. Et årligt dialogmøde mellem forvaltningen og bestyrelsen i 
Landsbyforum med deltagelse af relevante afdelingsledere og 
frontmedarbejdere for at drøfte forbedringer og mangler 

 
2. Der udsendes direkte invitationer til landsbylaugenes bestyrel-ser i forbindelse med borgermøder 

(lokalplaner, nedrivninger, dispensationer, lovliggørelser, cykelstier m.v.) 
3. Landsbylaugene indarbejdes som et fast punkt på screeningsmøder i Erhvervsservice og Byg&Bolig. 

Dermed vurderes det fra sag til sag, om det relevante landsbylaug bør inddrages. 

https://sonderborg.dk/wp-content/uploads/2020/02/De-danske-Tour-de-France-ruter.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Opl%C3%A6g-til-Landsbylaug-fra-KULTUR.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Vedt%C3%A6gter-for-S%C3%B8nderborg-Landsbyforum-Forslag.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Forretningsorden-for-S%C3%B8nderborg-Landsbyforums-bestyrelse.pdf


 
Samtidig er forvaltningen i gang med at lave en konkret beskrivelse for håndtering af / opfølgning på 
henvendelser til sekretariat for landdistrikter, der skal fungere som én-vej-ind i kommunen for 
landsbylaugene for sager på landsbyplan. Carl Erik Maae, came@sonderborg.dk og Connie Skovbjerg, 
cskb@sonderborg.dk vil hjælpe med at finde ind til rette medarbejder i forvaltningen og følge op på 
sagerne i dét omfang, det bliver mest smidig for parterne.  
 
Som eksempel kan nævnes, at sekretariatet hjælper med at formidle oplysninger fra andre afdelinger og 
SONFOR videre til de relevante landsbylaugs bestyrelser via den fælles kontakt-mail til hver landsbylaug´s 
bestyrelse.  
 
Landsbyforums bestyrelse efterlyste desuden oplysninger om stisystemerne på det afholdte møde, og her 
ses den eksisterende stihandleplan: Stihandleplanen for 2018 – 2022. Næste dialog møde med staben er 
den 9. marts 2021. 
 
Bilag: Præsentation_af_stigruppen.pdf 
 
 

 

Sidste nyt fra Mobilitetsforeningen: 
Som I nok kan gætte, har Corona-situationen givet store 
forsinkelser i projektet. Bestyrelsen i Mobilitetsforeningen, Niels 
Peter Nielsen, Leif Pedersen, Birger Wraae, Réne Christensen og 
Raja oplyser, at to landsbybusser efter planen skulle på asfalten 
igen i april, men er udsat pga. forsamlingsforbuddet. I stedet 
arbejder gruppen med markedsføringsmaterialer på baggrund af 
den segment-undersøgelse, hvor I har siret en høj svarprocent. 
Tusind tak for den store hjælpsomhed, der får en positiv 
afsmittende virkning på PR-materialet og konceptet. 
 

 
Bookingportalen er også klar til at gå i luften via NaboGo-appén, når busserne kan komme ud at køre. 
Parallelt med ser vi på mulighederne for en afstikker i form af en bookingportal for landsbyerne delebank .. 
.men også dét vender vi tilbage med, når vi kan blive lidt mere konkrete. Mobilitets-projektet er støttet 
med midler fra Landdistriktspuljen (2019), og LAG-Sønderborg Aabenraa støtter en kommende delebank. 
 
De seneste år har vi i forbindelse med landsbybusprojekterne samarbejdet med Aalborg Universitet, da de 
deltager i et europæisk mobilitetsprojekt: G-Patra, hvor vores erfaringer inddrages. Forledes fortalte 
universitetet, at de i G-Patre-projektet vil lave en undersøgelse af transportmønstre før og efter Coronaen. 
Vi tilbød, at vores landsbyborgerne nok gerne ville bidrage til et brugbart datagrundlag, som vi evt. kan 
justere vores handlinger ind efter; vi sender mere materialer, så snart vi ved mere. 
 
 

mailto:came@sonderborg.dk
mailto:cskb@sonderborg.dk
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/5306a4cb-8669-4161-885b-6e5e7f5adaad?redirectDirectlyToPdf=false
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Pr%C3%A6sentation-af-stigruppen.pdf


Arrangementer: 
Siden vores sidst møde har formanden har deltaget i det ekstra 
ordinære bestyrelsesmøde hos Landdistrikternes Fællesråd den 10. 
december sammen med Carl Erik Maae. Landsbyforum er D-
medlem. Vedhæftet ses referat fra den ekstraordinære 
generalforsamling den 10. december samt det ordinære den 26. 
juni 2020 –  her deltog formandsskabet fra Landsbyforum m.fl.   
Læs mere om medlemskabet i Landdistrikternes Fællesråd her. Der 
er netop udsendt invitation til det digitale årsmøde den 9. april 
2021, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage – vi 

sender programmet rundt, når det er offentliggjort.  
 
Bilag:  Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 10.12.2020 
Bilag: Generalforsamling 2020  
 
 

Fundraisor kursus 
Da vores spændende kursus i november måtte udskydes pga. 
Coronaen og forsamlingsforbuddet, afholdt vi et digitalt 
fundraisor-kurses den 24/11. Det blev en spændende aften for 
deltagerne, og oplægget fra Stine, PrimusMotor vedhæftes. Vi 
minder om, at Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har 
lavet en ”klippekorts-ordning”, hvor jeres projekter kan hente 
sparring hos PrimusMotor mht. fundraising-muligheder og evt. 

finjusteringer i projektbeskrivelsen i forhold til mulige puljer. Skriv til cskb@sonderborg.dk og forhør 
nærmere. Vi håber, det vil være muligt at afholde det oprindelige kurset i maj … men I hører naturligvis 
nærmere, når vi ved mere. 
 
Bilag: Slides fra fundraisorkurset 
 
 

Forårsrengøring 

Forvaltningen fortæller, at de kun mangler de sidste små detaljer, 
før de sender en tilmeldings-seddel rundt med tilmelding til 
forårsrengøring. ”Same procedure as last year” .. På billedet ses en 
gruppe aktive folk fra Brandsbøl-Lunden, der i 2019 var klædt på til 
at give en ekstra hånd til den frivillige rengørings-dag – tak for den 
flotte indsats til fælles glæde. Også her følger vi 
forsamlingsforbuddet og afventer, hvorledes dét går den 
kommende tid. 

Venlig hilsen 
 
Landsbyforum i Sønderborg 

Angela Coriand 
Henning Wendelboe 
Niels Peter Nielsen 
Kontakt: landsbyforum@sonderborg.dk 

https://www.landdistrikterne.dk/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/referat-EGF-10.12.2020-underskrevet.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Referat-LDF-Generalforsamling-2020-underskrevet.pdf
mailto:cskb@sonderborg.dk
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Webinarkursus_Slides_S%C3%B8nderborg24.11.2020.pdf
mailto:landsbyforum@sonderborg.dk

