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

1. Brugerundersøgelse  
2. Fælles mailadresser 
3. Møde mellem Teknik & Miljø-staben og Landsbyforum 
4. Pulje til grønne områder 
5. Kursusdag i november 
6. Årsmøde og Landsbytopmøde 
7. Nyt fra Mobilitetsforeningen 

 
 
 
Nr. 1: BRUGERUNDERSØGELSE 
 
Der blev den 31. maj 2021 sendt et online spørgeskema ud til medlemmer af bestyrelserne i Sønderborg 
kommunes landsbylaug, hvilket gav 45 besvarelser. Formålet var at undersøge, om bestyrelsen arbejder 
tilfredsstillende på vegne af landsbylaugene, når der fokuseres på kommunikation. 
 
Som tak har vi trukket lod om 5 biografbilletter, der blev vundet af: Teresa Schurmann, Tandslet, Jinnie Friis 
Ewald, Kær Halvø, Ingebeth Clausen, Smøl, Helle Søby, Skovby og endelig Ebbe Hansen, Sottrupskov. 
 
 
Nedenstående figurer viser resultaterne af undersøgelsen: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Landsbyforums bestyrelse konkluder, at der er tilfredshed med dén information, som Landsbyforum udsender, 
og at nyhederne må udsendes 4 – 6 gange pr. år. Informationen er tilfredsstillende med vægtning på ”kurser og 
arrangementer”. Bestyrelsen har i undersøgelsen modtaget forskellige forslag til, hvordan informationen kan 
gøres mere relevant, og dette vil blive taget med i det fortsatte arbejde. 
 
Vi i bestyrelsen for Landsbyforum står tilbage med et budskab om, at Landsbyforums arbejde er vigtig – og at 
vi er det samlende organ for landsbyerne i Sønderborg kommune. 
 
 
Nr. 2: FÆLLES MAILADRESSE 
 
Som bekendt har hver landsbylaug´s bestyrelse en fælles kontaktmail, som automatisk spreder den indkomne 
mail rundt til alle bestyrelsesmedlemmers egen mailbox. Fordelen er hurtigere informations-flow og mulighed 
for at undgå ”tab af oplysninger” i forbindelse med personlige mailadresse-ændringer.  



 
 

 
Kontaktmail-adresserne ses på reklamemateriale for landsbyerne som f.eks. på den kommunale hjemmeside 
eller i tilflytterfolderen. Som det ses af disse eksempler er der en vis genkendelighed til landsbyens hjemmeside:  

kontakt@dyntskelde.dk info@blans.infoland.dk, og kontakt@kegnaes-sydals.dk. Desuden findes listen over 

kontaktmails i det kommunale outlook-system, så alle medarbejdere i kommunen har mulighed for at finde jeres 
fælles kontaktmail, hvis de har behov for at sende oplysninger o.lign. til landsbylauget. 
 
Carl Erik opdaterer systemet, hvis der ændres på bestyrelsesmedlemmer eller personlige mailadresse. Vi håber, 
I vil hjælpe ham ved at indsende oplysninger til came@sonderborg.dk om ændringer, SÅ SNART i opdager 
ændringer. Det er især efter jeres generalforsamlinger, hvor der kan ske personændringer, at vi håber, I vil give 
besked til Carl Erik. 
 
  
 
 

Nr. 3: PULJE TIL GRØNNE OMRÅDER  
           
Sønderborg Kommune, Teknik & Miljø udvalget har afsat 100.000 
kr. årligt til fordeling af tilskud til grønne områder. Denne pulje er 
målrettet private og foreninger, og der kan søges op til 20.000 kr. pr. 
projekt. 
 
Puljen gælder for årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Idet der ikke er 
fordelt tilskud i 2020, vil der i 2021 være 200.000 kr. til fordeling. Her 
har vi en liste over de projekter, der modtog støtte i år. 

 
Dato for ansøgningsperioder er følgende: 

  Ansøgningsperiode fra den 1. januar 2022 - 31. januar 2022. Senest den 28. februar 2022 modtager ansøger 
afslag eller tilsagn på ansøgningen.  
 

 Ansøgningsperiode fra den 1. januar 2023 - 31. januar 2023. Senest den 28. februar 2023 modtager ansøger 
afslag eller tilsagn på ansøgningen. 
 
Formålet er at understøtte initiativer, der vurderes at skabe værdi i lokalsamfundet. Eksempler på konkrete 
initiativer, hvortil der kan ansøges om tilskud, kan være pleje og vedligehold af fx bordbænkesæt, broer, grønne 
områder eller lign. Læs mere her. 
 
 
Nr. 4: MØDE MELLEM TEKNIK & MILJØ-STABEN OG LANDSBYFORUM 
 

Bestyrelsen i Landsbyforum har et par gange været til dialogmøde med staben i Teknik & Miljø afdelingen for 

at arbejde for forbedret kommunikationen.  Der er allerede aftalt følgende: 

o  Et årligt dialogmøde mellem forvaltningen og bestyrelsen i Landsbyforum med deltagelse af relevante    
 afdelingsledere og frontmedarbejdere for at drøfte forbedringer og mangler 

o Der udsendes direkte invitationer til landsbylaugenes bestyrel-ser i forbindelse med borgermøder 
(lokalplaner, nedrivninger, dispensationer, lovliggørelser, cykelstier m.v.) 

o  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. 

 

Til mødet deltager desuden Inge Olsen, Carl Erik Maae og Connie Skovbjerg fra Afd. Bæredygtighed, Natur og 

Landdistrikter. Skriv venligst til landsbyforum@sonderborg.dk hvis du/I har nogle generelle forhold i 

landdistrikterne, som I ønsker, vi skal tage med til mødet.  

 

 
 
 

https://www.sonderborgkom.dk/landbyer/
https://sonderborg.dk/wp-content/uploads/2021/01/Erhvervsservice_Landsbyer_Folder_DK_Jan2021-1.pdf
mailto:kontakt@dyntskelde.dk
mailto:info@blans.infoland.dk
mailto:kontakt@kegnaes-sydals.dk
mailto:came@sonderborg.dk
https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/45981db4-c336-4f78-8cf0-db050a51efed/?redirectDirectlyToPdf=false
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Pulje-til-vedligehold.pdf
mailto:landsbyforum@sonderborg.dk


Nr. 5: KURSUSDAG i NOVEMBER 

 

Sæt kryds i kalenderen lørdag, den 20. november kl. 9.00 – 22.00. 

Her inviterer Landsbyforum til dét kursus, der blev aflyst den 21. 

november 2020 pga. Coronaen.  

Vi har opdelt dagen i tre moduler med tre temaer afsluttende med 

julefrokost kl. 18 og underholdning ved Leif Maibom kl. 20.00. 

Program (på vej). 

 

 

Nr. 6: ÅRSMØDE OG LANDSBYTOPMØDE  

På grund af Corona-situationen i foråret 2021 havde vi ikke 

mulighed for at overholde § 4 i vedtægterne, hvor det fremgår, at 

Landsbyforum afholder årsmøde inden den 1. juli samtidig med 

Landsbytopmødet.  

 

Vi tillader os derfor at udskyde begge dele til det nye år. 

 

 

 
Nr. 7: NYT FRA MOBILITETSFORENINGEN  
 
Fra den 15. august har det været muligt at booke landsbybusserne 
til samkørsel. De to 9-personers busser står i hht. Kværs og 
Tandslet. For at booke busserne skal du være bosiddende i et 
landdistrikts (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. 
 
Hvordan gør du? Jo, du downloader og installerer appén: nabogo 
på din mobiltelefon. På første side vælger du, om du vil ”Tilbyde 
lift” eller ”Finde lift”. Under ”Find lift” kommer et digitalt kort frem – 
bevæg skærmbilledet (scroll) hen til Tandslet eller Kværs. Her ses 
et lille bus-ikon på kortet. Tryk på ikonet, og du er i gang med at 
booke, når du blot følger spørgsmålene på skærmen.  

 
Vi har også afprøvet et hitch-hike koncept med unge fra Student Foundation Sønderborg, for at øge opmærk-
somheden på mere samkørsel til gavn for miljøet og pengepungen. Husk, at Mobilitetsforeningen er 
Landsbyforums ”underafdeling”, der tager ansvaret for bedre mobilitet i landdistrikterne – læs mere om 
landsbybusserne på Kom-hinanden-ved.dk og se vedtægterne her. 
 
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://nabogo.com/da/
https://www.sonderborgkom.dk/hitch-hike-rally-kom-hinanden-ved/
https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Mobilitetsforeningen-Vedt%C3%A6gter-2020-02-27-Underskrevet.pdf
mailto:landsbyforum@sonderborg.dk

