
 

Referat fra Årsmøde i Landsbyforum 

Den 22. september 2020 kl. 18.00 – 19.00 på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg 

 

Dagsorden: 

1)                Valg af dirigent: Kristian Nordstrøm 

2)                Valg af referent: Carl Erik Maae 

3)                Bestyrelsens beretning ved formand, Agnes Nielsen 

Beretning var udsendt tidligere – og godkendt. Agnes gennemgik resultater af 
møder med Teknik og Miljø og var fortrøstningsfuld og optimistisk for det 
kommende samarbejde (der henvises til vedhæftede).  

Henning supplerede med en sag fra Kettingskov ang. manglende vejstriber, der 
var taget op med forvaltningen og løst. Agnes opfordrede salen til at kontakte 
bestyrelsen i Landbyforum/sekretariatet med sager der skal tages op. 

4)                Godkendelse af revideret regnskab ved Niels Peter Nielsen 

Regnskab var udsendt tidligere – og godkendt. Niels Peter fremhævede at 
kassebeholdningen er steget fra ca. kr. 10.000 til ca. kr. 85.000. 

5)                Indkomne forslag  
                    Forslag 1: Forslaget trukket tilbage med oplysning om at der under pkt. 8 evt. vil                     
blive fremlagt et justeret forslag til orientering og debat ved næste årsmøde. 

 Forslag 2: Da der p.t. ikke foreligger en forretningsorden var der bred enighed 
om at forslaget drøftes af den kommende bestyrelse. 

 Forslag 3: Forslaget skabte en del debat, herunder om det ikke burde høre ind 
under en kommende forretningsorden, lade den nye bestyrelse arbejde med sagen. Agnes 
trak forslaget tilbage og Niels Peter oplyste at der vil komme et oplæg til næste årsmøde. 

           

6)                Valg ifølge vedtægter: 

 Til formandsposten opstillede følgende: 

 Angela Coriand (Sottrupskov) og Lasse Juhler (Holm).   
 Efter stemmeoptælling blev Angela valgt (14-6) 



  

7)                 Valg af 2 bilagskontrollanter samt bilagskontrollant-suppleant 

 Genvalg til Kent Mynch (PAK) og Kenni Nielsen (Kær). Brian Beck Jensen (Oksbøl) 
valg som suppleant. 

8) Evt. 

 Henning og Niels Peter udleverede et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget 
tænkes stillet ved næste årsmøde (vedlægges) og blev udleveret således forsamlingen har 
tid til at tænke over det indtil næste årsmøde. 

 

Årsmødet sluttede med et kort oplæg og en kort film om Global Kids 2019. 

Efter filmen fik Agnes, under stående ovationer, af Henning overrakt en buket blomster 
med tak for det store arbejde Agnes har ydet gennem 13 år. 

 

Referent: Carl Erik Maae 

 
Følgende slides blev vist på årsmødet vedr. Landbyforums samarbejde med Teknik- og 
Miljøforvaltningen: 

 

 



 

 



 

 

Forslag til ændringer af vedtægter til behandling på kommende årsmøde- 

 

Uddybende bilag, der blev omdelt på årsmødet:  

  

Forslag til ændringsforslag til Sønderborg Landsbyforums vedtægter: 
 paragraf 3 nyt afsnit 2. 
 

Landsbyforums bestyrelse består af 7 personer. 

Valgperiode 4 år. (følger byrådets valgperiode) 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand og kasserer.  

For at sikre geografisk spredning i bestyrelsen, vælger de bestående landsbylaugs 

bestyrelser i hver af de 7 gamle kommuner 1 af deres bestyrelsesmedlemmer som 

bestyrelsesmedlem og 1 af deres bestyrelsesmedlemmer som suppleant til Landsbyforums 

bestyrelse. 

Det vil være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen i Landsbyforum fremover er født medlem af 

udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (LNF) – enten i form af de valgte 

bestyrelsesmedlemmer eller deres suppleanter.  

Udtræder et bestyrelsesmedlem af sin lokale bestyrelse (landsbylaug), udtrædes samtidig af 

Landsbyforums bestyrelse. 



Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden, der vil være tilgængelig på Landsbyforums 

hjemmeside. 

Begrundelse for vores ændringsforslag: 
En bestyrelse på 3 personer er meget sårbar f.eks. ved forfald, og hvis der opstår problemer 

i samarbejdet. Arbejdsbyrden fordeles over flere personer. 

Det enkelte bestyrelsesmedlem er med den nuværende ordning ikke nødvendigvis 

repræsenteret i det politiske udvalg. Derudover er den naturlige dialog mellem det enkelte 

bestyrelsesmedlem og deres respektive bagland i dag meget begrænset. 

Bestyrelsens 7 medlemmer eller deres suppleanter bør fremover være fødte medlemmer af 

udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (og dermed erstatte den nuværende 

ordning). Dermed sikres dialogen mellem Landsbyforums bestyrelse og politikerne i 

udvalget, ligesom bestyrelsesmedlemmerne kan viderebringe tanker, ideer og beslutninger 

fra Landsbyforum til udvalget. 

Med vedtagelsen af forslaget sikres den geografiske spredning samt, at man modvirker 

fraktionsdannelse. 

Med en bestyrelse på 7 personer, der er valgt i hver sit område, vil det være væsentlig 

nemmere at sikre dialogen mellem bestyrelse og de enkelte landsbylaug. 

Hvordan og hvornår kan ændringen træde i kraft? 

Bestyrelsen for Landsbyforum + administrationen forbereder omstillingen til nyordningen, 

der kan træde i kraft januar 2022. 

 Forslagsstillere til Landsbyforums årsmøde d. 22.09.2020 

Næstformand i Landsbyforums bestyrelse Henning Wendelboe 

Kasserer i Landsbyforums bestyrelse Niels Peter Nielsen 

 


