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August 2022 

Kære Landsbylaug  
 
Landsbyforum har samlet forskellige nyheder sammen, som vi gerne vil dele med jer, bl.a.: 
 
1. Den nye bestyrelse i Landsbyforum 
2. Ajourføring af bestyrelsesmedlemmer 
3. Opsamling fra Landsbytopmødet og Generalforsamlingen 
4. Folkemødet på Bornholm 2022 

5. Emner fra Landsbyforums møde med staben i Teknik og Miljø  
6. Tips til øget biodiversitet i din have og landsby 
7. Bygningspuljen åbner  
8. Puljen til Borgerinitiativer  
9. Nyt fra Mobilitetsforeningen 
10. Arrangementer 
11. Næste møde 
 
 

 
Nr. 1: DEN NYE BESTYRELSE I LANDSBYFORUM 

 

Den 16. maj trådte en ny bestyrelse til i Landsbyforum som 

resultat af en vedtægtsændring, der blev besluttet på Årsmødet.  

Ændring fra 3 til 5 medlemmer er sket pga. sårbarhed i en 

bestyrelse med få medlemmer ved sygdom eller forfald. Ved en 

udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 personer, kan arbejds-byrden 

desuden fordeles på flere.  

 

Som sekretærer for Landsbyforum fortsætter Sekretariat for landdistrikter repræsenteret ved Carl Erik Maae, 

landsbyudvikler og Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator. 

Indtil næste valg består bestyrelsen af flg. personer, der har konstitueret sig med følgende: 

 Willy Sahl, Lavensby, formand 

 Henning Wendelboe, Kettingskov, næstformand 

 Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom, kasserer 

 Angela Coriand, Sottrupskov 

 Ingebeth Clausen, Smøl 

 Stefan Struck Kronborg, Blans, suppleant 

 

     Nr. 2: AJOURFØRING AF BESTYRELSESMEDLEMMER  

Det er blevet lettere at kommunikere mellem kommunen eller nabolandsbyerne til de 

enkelte landsbylaug via kontaktmails som f.eks. adsboelborger@gmail.com eller 

info@blans.infoland.dk (se her) – men vi håber, I fortsat vil være behjælpelige med at 

skrive til Carl Erik Maae, came@sonderborg.dk, hvis der sker ændringer i bestyrel-

sesmedlemmernes mails eller der sker ændringer i bestyrelsessammensætning. Han 

opdaterer løbende og sikrer dermed, at vi mindsker ”tabte” oplysninger. 

 

Det er grundlæggende for vores kommunikation og gensidige samarbejde, at kontaktmailen er opdateret, så vi 

kan sikre, at både budskaber, vigtige informationer og nyheder kommer ud til alle bestyrelsesmedlemmer i hvert 

eneste landsbylaug. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2t-e3VBs1U 

 

mailto:adsboelborger@gmail.com
mailto:info@blans.infoland.dk
https://www.sonderborgkom.dk/om-os/udvalg/kontakt-personer-i-landsbyerne/
mailto:came@sonderborg.dk
https://www.youtube.com/watch?v=e2t-e3VBs1U


Eksempelvis; hvis der står ”Kære Landsbylaug” er mailen sendt til alle de bestyrelsesmedlemmer, der har oplyst 

deres mailadresse, som er knyttet op på kontaktmailen. Hvis der står ”Kære formand”, er det kun denne person, 

der modtager mailen. 

 

 

Nr. 3: OPSAMLING FRA LANDSBYTOPMØDET OG 

GENERALFORSAMLINGEN 

 
På vores hjemmeside har du mulighed for at se opsamlingen fra 
Landsbytopmødet og generalforsamlingen – læs her. 
 
Stort tillykke til årets landsby: Elstrup / Elstrupskov 
 
 
 

 
 

Nr.4: FOLKEMØDET BORNHOLM 2022  
 
Landsbyforum inviterede igen bestyrelsesmedlemmer fra landsby-

laugene på studie- og inspirationstur til Folkemødet på Bornholm. 

Turen var støttet med midler fra Puljen til Borgerinitiativer fra 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i 2019. Efter et par 

års aflysninger, var vi klar. Bestyrelsen har netop besluttet, at søge 

om midler til deltagelse i 2023, så hold øje med invitationen. 

Læs mere her 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

. 
Nr. 5: EMNER FRA MØDET MED STABEN I TEKNIK OG MILJØ 
 
Bestyrelsen i Landsbyforum har den 2. maj 2022 afholdt møde med nøglepersoner fra staben i Teknik og Miljø 
og sekretariat for landdistrikter. Disse møder afholdes to gange årligt, hvor vi behandler generelle problem-
stillinger og fællesinteresser. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi vil viderebringe disse nyheder: 
 
Forvaltningen forbereder en revision af kommuneplanen, og i dén forbindelse blev alle landsbylaug 

efterfølgende inviteret til orienteringsmøde den 22. juni. Her informerede Marie Grove Ingildsen, Plan & 

Myndighed, om processen, og henviste til disse links: 

o Vision 2022 – 2025: 

o Planstrategi – rettet den 16/6: 

https://www.sonderborgkom.dk/landsbyforum-2/indsatsomraader-i-landsbyforum-2/landsbytopmoeder/
https://www.sonderborgkom.dk/landsbyforum-2/indsatsomraader-i-landsbyforum-2/aarets-landsby/
https://www.sonderborgkom.dk/landsbyforum-2/indsatsomraader-i-landsbyforum-2/folkemoedet-bornholm/
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/f966c105-5f9f-4f79-b6cf-74e725e4e9ff/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/816d6b51-a2cc-4fb5-80b4-afc99482c740/?redirectDirectlyToPdf=false
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(Uden for referat) Det blev som opfølgning på orienteringsmødet rundsendt eksempler på høringssvar til alle 

landsbylaug – og Landsbyforum vil følge op på antallet og behandlingen af indkomne forslag. 

Staben orienterede om forberedelserne til Tour de France og igangværende anlægsprojekter (cykelstier) samt 

fortalte, at administrationsgrundlaget for ”Den grønne pulje til vedvarende energianlæg opsat i åbent land” er 

under udarbejdelse. Her har flere landsbyer spurgt, om der vil blive mulighed for støtte til nærområdet ved 

opsættelse eksempelvis solcelleparker, biogasanlæg eller andre VE-anlæg.  

Der er mulighed for at søge støtte til istandsættelse af boliger og forsamlingshuse i denne pulje (næste deadline 

den 16. oktober 2022): 

Landsbyforum bragte flg. dilemmaer på banen: 
 
5.1 Landsbyforum gjorde opmærksom på behovet for én indgang til kommunen: 

På baggrund af en håndfuld sager mellem Landsbylaugene og forvaltningen, der ”hænger”, ønsker besty-

relsen at drøfte et muligt ønskescenarie med følgende proces: 

o Én vej ind i kommunen for landsbylaug til Sekretariat for landdistrikter 
o Sekretariat for landdistrikter kontakter Erhvervs Service eller tilsvarende (Kvick café) 
o Erhvervsservice eller tilsvarende bliver ”tovholder” / ”har bolden”, som inddrager relevante 

forvaltninger og følger sagen til afslutning  
o Sekretariat for landdistrikter er bisidder ved mindst første møde mellem Landsbylauget og 

Erhvervsservice eller tilsvarende 
 

Effekt: 

o En enklere sagsgang og sagsbehandling i forhold til udvikling af landdistrikterne 
o Større tillid til det kommunale system 
o ”Tryghed” om at sagen kører og ”synlighed” på samarbejdspartnere (på skrift) 
o Undgår ”ting falder mellem stolene” pga. ændringer i personale eller de administrative strukturer 
 

Svar: Forvaltningen bemærkede, at denne ene indgang er Landdistriktssekretariatet, der efterfølgende 

faciliterer, at de relevante personer i forvaltningen samles. Landdistriktssekretariatet vil fremadrettet benytte 

Erhvervsservice til at få screenet og belyst sager, der kræver myndighedsarbejde. Dette med henblik på, at 

der sikres en sagsbehandling, der når hele vejen rundt. 

 

5.2 Landsbyforum bemærkede, at der opleves problemer med behovet for offentlige toiletter for turister, hvor 

de benytter private ejendomme. Landsbyforum ønsker undersøgt muligheden for længere åbningstider på 

de offentlige toiletter.  

 

Svar: Forvaltningen orienterede om at de offentlige toiletter åbnes den 5. april og lukkes omkring uge 42. 

Det bemærkes fra forvaltningen at åbningstiderne er fastlagt ift. nattefrost grundet manglende isolering og 

af hensyn til økonomi. Det bemærkes fra Landsbyforum, at det bør undersøges, hvorvidt der kan oprettes 

samarbejde med kirker, private fx campingpladser, muldtoilet eller lign. Forvaltningen følger op på længere 

åbningstid på offentlige toiletter. 

 

5.3 Landsbyforum orienterede om, at det skaber usikkerhed, når processen for høringer ikke opleves ens fra 

sag til sag. 

Procedurerne i kommunikationen mellem private, naboer og Landsbylaug bliver forvirrende i forhold til 
kommunikationen mellem Landsbylaug og kommunen. Eksemplet kan være, at kommunen sender en 
orientering til Landsbylauget bestyrelse om en kommende ”høring”. Er der tale om: 

o Hørings/høringssvar som orientering til alle  
o nabohøring til naboer – ikke landsbylaugets bestyrelse 
o intern viden til landsbylauget – hvornår skelnes der mellem dette og ovennævnte to punkter? 

Landsbyforum ønsker en uddybning/bedre forståelse af begreberne. 
 

Svar: Forvaltningen orienterede om at processen. Forvaltningen udarbejder en liste med begrebsafklaring 

https://sonderborgkommune.dk/tilskud-til-forbedring-af-bolig-eller-forsamlingshus


for hvornår hvilke typer høringerne benyttes, så der ikke opstår tvivl, og så landsbylaugene kan videre-

formidle hvad praksis er. 

5.4 Smidigere kommunikation i forbindelse med ”Grøn pulje til vedligeholdelse af områder lokalsamfundene”: 
 
Det bemærkes, at modtagerne af midlerne ikke blev orienteret om tildeling af midlerne, før det blev 

offentliggjort i avisen. Det bemærkes yderligere fra Landsbyforum, at kravene for udbetaling af de tildelte 

midler til puljen, står meget juridisk formuleret, og at det ville være gavnligt hvis det blev skrevet mere 

forståeligt. 

Svar: Forvaltningen følger op, når retningslinjerne for ”grøn pulje” revideres af NKM udvalget. 
 

Næste møde mellem Staben - Teknik, Miljø og Bæredygtighed, Landsbyforums bestyrelse og afd. Bæredygtig-

hed, Natur og Landdistrikter inklusiv Sekretariat for landdistrikter afholdes i oktober. 

 

 

 
Nr. 6: TIPS TIL ØGET BIODIVERSITET I DIN HAVE OG LANDSBY 
 
Se gode råd fra workshoppen: ”Flere fluer på forruden”. 
 
 
 
 

Nr.7: BYGNINGSPULJEN ÅBNER i SEPTEMBER 
 
Om kort tid åbner Bygningspuljen igen – vi sender oplysninger om tidspunktet, 
når det bliver meldt ud. Vi har tidligere afholdt et digitalt informationsmøde, som 
du kan hente inspiration fra: 
 
DANSK 
 
TYSK 
 
ENGELSK 

 
 

 
 

Nr. 8: PULJEN TIL BORGERINITIATIVER  
 
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter åbner igen for “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i 
alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til 
kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner.   
Dead-line er den 22. august (tredje runde) og 3. oktober 2022 (fjerde og sidste runde). 
 
Læs mere her 
 
 
Nr. 9: NYT FRA MOBILITETSFORENINGEN 
 
Husk at du og dine landsbynaboer har mulighed for at booke én af de to landsbybusser, så vi  
sikrer mere samkørsel til glæde for miljøet og pengepungen.  
 
Pris: 70 kr/time eller 560 kr/dag 
 
 
 

https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Flere_fluer_paa_forruden.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DGUzBA5Q2_U
https://www.youtube.com/watch?v=8YBYbfAMu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=SV2VEpterxE
https://www.sonderborgkom.dk/3-og-4-runde-til-puljen-til-borgerinitiativer/
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Er du i tvivl, ring til: 2013 2292 eller 
25113800 eller 28898021. 
 
 

 
Som et element i mere samkørsel, har Mobilitetsforeningen den 2. juli afholdt ”Grænselandet rundt på tomlen” 
som en del af 100-dags programmet.  
 
Se mere her og læs om indsatsen for at ”komme hinanden ved” her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 10: NÆSTE MØDE I LANDSBYFORUM 
 
 
 
10. ARRANGEMENTER 
 

SEPTEMBER 2022 
 
Udstillingen 2030NOW kommer til Sønder-borg. Der 
er officiel åbning den 1. september, og udstillingen 
står på ”skøjtebanen” i hele september måned.  
 
Der vil foregå flere Sideevents i løbet af udstillings-
perioden. 
 

 
5. SEPTEMBER KL. 16.00 – 18.00 
Vi har netop modtaget invitation til arrangementet:  
Hvordan er fremtiden for de danske landsbysamfund?  
Et fyraftensmøde med Christian Rabjerg Madsen, Inden-
rigs- og Boligminister. Vi videresender, da temaerne er 
aktuelle for vores landsbyer og landdistrikter. 
 
 
ULTIMO SEPTEMBER / PRIMO OKTOBER: 
Der afholdes møder for bestyrelserne i landsbylaugene i 
hvert af de ”gamle kommuner”, hvor de vil orientere om 
status på egne lokale udviklingsplaner. Lytterne er udval-
get for Bæredygtighed og Landdistrikter, Landsbyforums 
bestyrelse samt nøglepersoner fra forvaltningen. 
 
 

Booking:  
- Download NaboGo´appén 
- Zoom ind på Tandslet eller Kværs, hvor bussen er placeret 
- Tryk på bus-symbolet og så er du i gang 

https://youtu.be/OZIJOc_2mYw
https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/


 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
 
Landsbyforum Sønderborg 
 
bestyrelsen ved 
 
Willy Sahl, Lavensby, formand 
 
Henning Wendelboe, Kettingskov, 
næstformand 
 
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-
Snurom, kasserer 
 
Angela Coriand, Sottrupskov 
 
Ingebeth Clausen, Smøl 
 
Stefan Struck Kronborg, Blans 
 
Kontakt: 
landsbyforum@sonderborg.dk 
 
 
 

mailto:landsbyforum@sonderborg.dk

