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Kære Landsbylaug  
 
Landsbyforum har samlet forskellige nyheder sammen, som vi gerne vil dele med jer, bl.a.: 
 
 

1. Premiere på landsby-videofilm i Sønderborg Bio 
2. Årsmøde og Landsbytopmøde i Landsbyforum 
3. Nyt fra Mobilitetsforeningen 
4. Folkemødet på Bornholm 2022 

5. Energimøde - Sund og energirigtig bygning forud for åbning af bygningspuljen 
6. Forårsrengøring 2022 
7. Emner fra Landsbyforums møde med staben i Teknik og Miljø  
8. Delegerede til årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 

 
 

 
 
 

 
Nr. 1: PREMIERE PÅ LANDSBYERNES VIDEOFILM 

 

Sæt kryds i kalenderen mandag, den 28. marts kl. 18.00 – 21.00. 

Her inviterer Landsbyforum alle landsbylaug bestyrelser, med-

virkende, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, filmholdet 

samt øvrige nøglepersoner med til filmpremiere i KINORAMA 

Sønderborg – den røde løber er lagt ud, og der er bobler og 

kransekage.  

Det bliver ikke muligt, at se videofilmene forud for denne premiere, 

men de frigives umiddelbart efter. 

Tilmelding: digital inden den 23. marts til https://www.place2book.com/da/sw2/sales/rv58bc7ls2 

 

 

Nr. 2: ÅRSMØDE OG LANDSBYTOPMØDE  

I henhold til § 4 i vedtægterne for Landsbyforum, afholdes årsmøde 

inden den 1. juli samtidig med Landsbytopmødet. Det sker i år 

mandag, den 16. maj 2022 kl. 17.00 (stedet oplyses senere). Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen, da dagsorden og program udsendes 

senest 1 måned inden mødet. 

 

Vi kårer også ÅRETS LANDSBY denne aften. Vinderen udpeges 

af en dommerkomité på baggrund af formandsberetninger, der 

løbende indsendes til Sekretariat for landdistrikter. 

 

 

  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/rv58bc7ls2


Nr. 3: NYT FRA MOBILITETSFORENINGEN  
 
Landsbybusserne (9-personers) fik en forrygende start, og er gået 
lidt ned i fart i vintermånederne. De holder i hhv. Kværs og 
Tandslet, og for at booke busserne skal du: 
 
ÅBN NaboGo appén – ZOOM ind på kortet – KLIK på bus ikonet 
 
Bussen koster kun 70 kr./time eller max. 560 kr./dag + brændstof. 
Så er du klar til at køre - læs mere: Kom-hinanden-ved.dk 
 
For at booke busserne skal du være bosiddende i et landdistrikt 
(ikke en by med over 1000 indbyggere), for så er du automatisk 
medlem af et landsbylaug. Desuden skal du have et gyldigt 
kørekort til personbil. 

 
Vi afholder generalforsamling i Mobilitetsforeningen mandag, den 16. Maj 2022 kl. 17.00 – i umiddelbar 
forlængelse af Årsmødet i Landsbyforum. Dagsordenen udsendes senest 1 måned før arrangementet. 
 
 
 
 
 

Nr.4: INVITATION TIL FOLKEMØDET BORNHOLM 2022  
 
Landsbyforum inviterer bestyrelsesmedlemmer fra landsbylaugene 

på studie- og inspirationstur til Folkemødet på Bornholm. Turen er 

støttet med midler fra Puljen til Borgerinitiativer fra Udvalget for 

Landdistrikter, Natur og Fødevarer tilbage i 2019. Efter et par års 

aflysninger, er vi klar igen. 

Demokratiforståelse, inspiration og netværksdannelser er i 

højsædet, når vi bevæger os rundt på festpladsen. Her skal vi op-

leve debatter, morgensamlinger og sociale aktiviteter efter fyraften 

i perioden: Torsdag, den 16. juni til lørdag, den 19. juni 2022  
 

Afgang i Landsbybus: 

Bus 1: Søndag den 12. juni til lørdag, den 18. juni 
Bus 2: Mandag den 13. juni til lørdag, den 18. juni 
Bus 3: Onsdag den 15. juni til søndag, den 19. juni 
 
Overnatning i to sommerhuse i Dueodde med kort gåafstand fra 
hinanden (plads til 14 personer + ekstra senge i separat hus). 
Pris: gratis for bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene inklusiv 
en fællesspisning. Pris: 1.000 kr., hvis ægtefællen ønsker at 
deltage. Forplejning for egen regning. 

 
 
Først-til-mølle-princippet gælder for tilmelding til cskb@sonderborg.dk 

 
 
 
 

https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/
mailto:cskb@sonderborg.dk


 
 

Nr.5: SUND OG ENERGIRIGTIG BYGNING  
 
Om kort tid åbner Bygningspuljen igen – læs mere. 
 
Som opvarmning blev afholdt et digitalt informationsmøde med 
gode tips til energirenoveringer i din bolig. Arrangementet blev 
tolket til både tysk og engelsk – tøv ikke med at sende linket til 
dine venner eller naboer, der også kan have glæde af 
informationerne: 
 
DANSK 
 
TYSK 
 
ENGELSK 

 
 
 
 

 
 

 
Nr. 6: FORÅRSRENGØRING 
 
Igen i år vil Sønderborg Forsyning gerne sponsere pølser og 
sodavand samt klare plastsække til jer og alle de øvrige frivillige, 
der gør et KÆMPE arbejde til glæde for os alle ved at samle 
affald. 
 
Som noget nyt tilbyder Sønderborg Forsynings Formidlingscenter 
at komme på besøg på jeres indsamlingsdag – kontakt Mette la 
Cour, mobil 6040 5318 eller melc@sonfor.dk - for at gøre jer 
klogere på vand, spildevand og affald– ellers kan en oplægsholder 

bookes til et senere borgermøde eller besøg på formidlingscentret. Læs mere her.  
 

Tilmelding – klik her. Udfyld skemaet, scan til Leif Jensen, lje8@sonderborg.dk – stor klap på skuldrene herfra 

til alle, der sætter tid af og gøre dagen til en festdag. 

 
Nr. 7: EMNER FRA MØDET MED STABEN I TEKNIK OG MILJØ 
 
Bestyrelsen i Landsbyforum har den 29. november afholdt møde med nøglepersoner fra staben i Teknik og Miljø 
og sekretariat for landdistrikter. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi vil viderebringe disse nyheder: 
 

1. Åbninger af aktuelle kommunale puljer (inden for det tekniske område) sendes løbende ud til hver 
landsbylaug via Sekretariat fra Landdistrikter 

 

2. ”Den Grønne Pulje”. Her er tale om en pulje, som alle kommuner skal oprette, og som opstillere af 
vedvarende energi skal indbetale til i hht. en beslutning i Folketinget. Disse midler kan søges og 
anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet 
generelt. Forvaltningen i Teknik og Miljø er ved at udarbejdet det administrative grundlag. Landsbyforum 
bad om, at VE-anlæg opfattes bredt (f.eks. vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg, nærvarmeanlæg 
o.lign.). 

3. Vedr. ”Landsbyfornyelsespuljen” (også kaldet ”Nedrivningspuljen”): Forvaltningen opfordrede til, at 
landsbylaugene sender deres indmeldinger til Trine, trte@sonderborg.dk, når der om kort tid besluttes i 
Teknik & Miljø udvalget, hvorledes disse ansøgninger skal administreres / prioriteres.   
Desuden orienterede forvaltningen om Bygningsforbedringsudvalget. Sekretariat for landdistrikter sender 
oplysninger, når de foreligger. 

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXRGRPcQO5jYlUEfxbTCB5WxMUUwWYbKb0AQqF4trZOYYmb6vLOaKc8aAlZ_EALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=DGUzBA5Q2_U
https://www.youtube.com/watch?v=8YBYbfAMu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=SV2VEpterxE
mailto:melc@sonfor.dk
https://sonforce.dk/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Tilmeldingsblanket-02.pdf
mailto:lje8@sonderborg.dk
mailto:trte@sonderborg.dk


 
4. Orientering: Arkitektur- og bevaringspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 22. december 2021. 

Forvaltningen har udarbejdet den første tilhørende handleplan sideløbende med politikken. Handleplanen 
blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2021 og gælder for 2022. 

 
Arkitektur og bevaringspolitik:  
Implementering og ejerskab:  

 
5. ”Pulje til Grønne udenoms arealer” kan søges i januar måned - opfordringen blev udsendt direkte til hvert 

landsbylaug via Sekretariat for landdistrikter. 

 
6. Forvaltningen orienterede om igangværende og kommende cykelsti projekter. Landsbyforum opfordrede 

forvaltningen til at kontakte landsbylaugene på Sydals pga. deres lokalviden ift. Skovby/Trænge cykelsti-
projektet. Her skal der findes erstatningsnatur. Forvaltningen orienterede desuden om budgetaftalen 2022 
vedrørende cykelstiprojekter. Landsbyforum bemærkede, at der bør inkluderes budget til vedligeholdelse 
af eksisterende samt at der mangler cykelsti fra Kettingskov til Mommark. 

 

7. Forvaltningen orienterede om puljemidler afsat til badebroer. Det blev bemærket, at der snarligst forventes 
påbegyndt arbejde med en proces for brugen af midlerne på budgettet for 2023 - der meldes ud herom når 
det er afklaret.  

 

8. Der planlægges en møderække i marts/april, hvor landsbylaugene præsenterer status på deres lokale 
udviklingsplaner. Lignende møder blev afholdt i vinteren 2018 – 2019 med stor succes. Nøglepersoner fra 
Teknik og Miljø vil gerne deltage. 

 

Landsbyforum bragte to dilemmaer på banen: 
 
a. Fortolkning af lokalplaner med hensyn til spørgsmål om hastighedsbegrænsninger. Disse håndteres af 

politiet, men henvendelsen skal dog gå gennem Kommunen – staben for Teknik og Miljø v. Kathrine 
Klærke. 
 

b. Når Sekretariat for landdistrikter sender oplysninger videre fra forvaltningerne til landsbylaugene, vil det 
være gavnligt for forståelsen, hvis det tydelig er markeret i teksten, hvorvidt det er en orientering, 
partshøring eller lignende. Samtidig bør også stå, om det er et officielt dokument, som kan deles f.eks. via 
de digitale medier, eller det er oplysninger KUN til landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer (mrk. fortroligt). 

 

 
Nr. 8: DELEGEREDE TIL ÅRSMØDET I LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD 2022 
 
Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre 
rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark. Landsbyforum er D-medlem og har mulighed for at 
sende 3 delegerede til årsmødet fredag den 29. april 2022 på professionshøjskolen Absalon i Slagelse 
(invitationen udsendes senere). Hvem er Landdistrikternes Fællesråd? Lær her. 
 
Ønsker du at deltage? Tilmelding til sekretariat for landdistrikter – cskb@sonderborg.dk. Landsbyforum 
arrangerer fælles transport. 
 
Med venlig hilsen  
 
Landsbyforum Sønderborg 
 
bestyrelsen ved 
 
Angela Coriand, Sottrupskov, formand 
Henning Wendelboe, Kettingskov, næstformand 
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom, kasserer 
 
Kontakt: landsbyforum@sonderborg.dk 

https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/fde1f88f-dea3-47f4-8738-643140222586/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/a3036aef-6c4a-488c-af6c-6c42750dc6fd/?redirectDirectlyToPdf=false
https://www.landdistrikterne.dk/
mailto:cskb@sonderborg.dk
mailto:landsbyforum@sonderborg.dk

