
Referat fra Årsmøde i Landsbyforum 

Den 3. april 2019 kl. 17.00 – 18.00 på Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals 

 

Dagsorden: 

1)                Valg af dirigent: Kristian Nordstrøm 

2)                Valg af referent: Carl Erik Maae 

3)                Bestyrelsens beretning ved formand, Agnes Nielsen 

Beretning vedlægges referatet. Supplerende hertil oplyste Agnes medlemmerne 
af landsbyforums bestyrelse: Niels P. Nielsen (KTS), Asmus Madsen (Avnbøl-
Ullerup), Helle Johannsen (Broager), Kenni Nielsen (Kær), 

Erling Junker (Lysabild), Karin Autzen (Asserballe), Agnes Nielsen (Svenstrup). 

Desuden nævnte Agnes de gode historier eks. at der er tilgået laugene over 
100.000 blomsterløg, Cykelforum der tages med på råd i forbindelse med 
påtænkt cykelforbud på dele af Gendarmstien, ture til bl.a. Nordfyn Kommune 

med drøftelse af manglende stykke på Gendarmstien og forbindelse til Fyn og 
videre, Folkemødet på Bornholm hvor der i år afgår 3 busser. 

Efter beretningen var der spørgsmål fra salen: 

- Erfaringer med Kør-mæ-bænk? 

Svar fra Kværs: Der mangler ”slikpind” 

Skelde: Opfordring til returbænke (iflg. Roy fra Skelde har de allerede mistet 6-7 
beboere!) 

Kværs kunne i øvrigt oplyse af der kommer cykeltrailer med plads til 10 cykler – 
og plads til handicapcykel. 

- Spørgsmål fra Nybøl om at komme med i Global Kids arrangement 

Svar fra Gretel (koordinator fra Elstrup-Elstrupskov): Nybøl var med i 2017 og 
kan blive skrevet op til næste gang. 

4)                Godkendelse af revideret regnskab ved Peter Christiansen 

Regnskab godkendt. Nævnt at Landsbyforum for nylig har modtaget en pris på 
kr. 15.000 fra Andelskassen. Skal den anvendes til skulpturer? 



5)                Indkomne forslag  
                    5.1 Redaktionelle vedtægtsændringer, se bilag 

Vedtaget med korrektion i §1 til Sønderborg Landsbyforum og §4 stk. 1, pkt. 4 
”godkendelse” ændres til ”fremlæggelse”          

6)                Valg ifølge vedtægter: 

 Egon Jessen, Nybøl-Stenderup (modtager ikke genvalg) 

 Peter Christiansen, Stolbro-Stolbrolykke (modtager ikke genvalg) 

 Agnes takkede de afgående medlemmer for deres indsats. 

 Valgte: Niels P. Nielsen (KTS) og Henning Wendelboe (Kettingskov) 

7)                 Valg af 2 bilagskontrollanter samt bilagskontrollant-suppleant 

 Genvalg til Kent Mynch og Kenni Nielsen. Karin Autzen valg som suppleant. 

8) Evt. 

 Her havde Anders Brandt et indlæg.  

Anders blev valgt ind i Landdistrikternes Fællesråd (LDF) sidste år for en 2 årig 
periode og fortalte kort om LDF der er en paraply for en række interessenter der 
kæmper landdistrikternes sag (se evt. hjemmeside). LDF har en dygtig formand 
der naturligt tegner de store linjer, mens Anders gerne vil være talsmand for de 
små landsbyer. Anders arbejder med stier og spor i landskabet, bl.a. med 
inspiration fra Holland hvor man binder stier sammen med knudepunkter. 
Desuden har Anders arbejdet med kåring af årets landsby. Her vil Anders 
arbejde for at denne maks. bør have 1000 indbyggere – samt arbejde for en pris 
som ”årets ø”). 

Til sidst kom Anders med en opfordring til at man ude i vores område benytter 
sig af at have en repræsentant siddende og kommer med emner han kan tage 
op i LDF.  

  

 

Årsmødet afslutter med udnævnelse af årets landsby i Sønderborg kommune.  

Kristian Beuschau begrundede dette års vinder ved at nævne de mange aktiviteter og den 
store lokale opbakning til bl.a. påskearrangement, affaldsindsamling, byfest, 
bænkerenovering, fællesspisning der er vokset fra 35 deltagere til over 100, ringridning, løb, 



projekt med maritimt center og sidst, men ikke mindst, opbakningen fra 140 borgere hvor 
det lykkedes at redde den lokale købmandsbutik. 

Tillykke til BLANS. 

 

Formanden for landsbylauget i Blans, Peder Nielsen, takkede for plakette, blomster og kr. 
5.000 og fortalte om den store opbakning og sammenhold i Blans. 

 

Referent: 

 

Carl Erik Maae 

 
 


