
                                            

Indkaldelse til møde i Forum 

Sted. Alsion,         dato. 21-06-2018            tid.: kl. 19.00                                                                                 

Afbud fra:  

 

Dagsorden 

(Husk tilmelding til Connie på cskb@sonderborg.dk)  

 

 

Deltagere: 

1. Ingebeth, Smøl 

2. Henning, Brunsnæs/Iller/Busholm 

3. Niels Peter, Kværs/Tørsbøl/Snurom 

4. Agnes Nielsen, Svenstrup 

5. Peter, Stolbro/Stolbrolykke 

6. Søren, Tandslet 

7. Poul Madsen, Kær 

8. Gretel, Elstrup/Elstrupskov 

9. Asmus, Avnbøl/Ullerup 

10. Ebbe, Sottrupskov 

11. Palle, Mommark 

12. Esther, Oksbøl 

13. Polle, Oksbøl 

14. Gert, Egen 

15. Karin, Asserballe 

16. Tatjana, bosætningskoordinator 

17. Egon, Nybøl-Stenderup 

18. Connie, landdistriktskoordinator 

 

 

     

1. Valg af ordstyrer. 
 
Asmus Madsen, Avnbøl-Ullerup 
 
2.        Godkendelse af dagsorden. 
Beklager, men bilag er ikke tilsendt. De bliver delvis delt ud på mødet. Dagsorden godkendt. 
 

 



3          Kort indlæg ved Tatjana Rode, bosætningskoordinator,  der fortælle om de tiltag der er sat  
            i gang omkring tilflyttere til Sønderborg kommune.  Hun fortæller også om de tiltag, de  
            gerne vil have os til at medvirke til. 
 
Gennemgang af oplæg ved Tatjana – vedlægges som bilag. 
 
I løbet af sommeren sender sekretariatet opfordringer rundt til opdatering af tilflytterfolderen: 
- fælles mail-adresse til hver landsbylaug (for at langtidssikre) f.eks. kontakt@hjemmeside.dk 
- nye billeder, hvis der er for dårlig kvalitet i nuværende billeder + evt. nye billeder hvis der 
mangles liv (tag evt. billeder af mennesker i forbindelse med sommerens byfester) 
 
Tilflytterfolderen (landsbyfolderen) oversættes til tysk og engelsk efter bevilling fra udvalget for 
Landdistrikter, Natur og Fødevarer efter august. 
 
Der laves visitkort til hvert landsbylaug, hvor eget navn kan skrives på bagsiden. 
 
                                                                                                                                            
 
4.        Orientering fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer´s møde ved  
           Udvalgsmedlemmer og sekretariatet  
  
Gennemgang af indsatsområderne for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. 
 
Bevilling: 50.000 kr. afsat pr. år til annoncering på pylonerne (infotavlerne). Reservér plads 
gennem cskb@sonderborg.dk i god tid før arrangementer, hvor tilskuerne kommer fra et større 
geografisk område. Når reservationen er på plads, kan oplæg til annonce indsendes, hvorefter 
den rettes til af tilkøbt grafiker. 
 
Inviter Helle Barsøe til næste møde for at orientere om ”Landesgardenschau”. 
 
Ved arrangementer: kan annonceres gratis på sonderborg.dk eller tilflytterhjemmesiden. 
 
 
5.1       Tilbagemelding fra Årsmøde / topmøde d. 5 april ved: Bestyrelsen     
 
Bilag eftersendes i form af oplæg fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer om 
indsatsområder 2018 – 2021 (handlinger i år 2018 + 2019). 
 
Tilbagemelding fra landsbytopmødet: godt møde, ét af de bedste (stram møde-disciplin), godt med 
små grupper, politikerne gjorde det godt – forståeligt – gode oplæg, flere bestyrelsesmedlemmer. 
 
Se film fra Sønderborg lokal TV: indsæt link. 
 
 
5.2        Folkemødet på Bornholm 2018 ved: Niels Peter, Ingebeth 
 
Billedoplæg fra Niels Peter. Link til FB-siden med video-optagelser fra alle debatter i 
”Landdistrikternes Telt”. Link til TV Syd. Link til baglandet.tv. 
 
Bilag: program vedlægges.  
 
Forslag om at gentage turen i år 2019 og 2020. 
 
 
 

mailto:cskb@sonderborg.dk


5.3         Cykelforum ved: Agnes 
 
Der arbejdes på at alle tager cyklen lidt mere. Der er også fokus på børns cykel-vaner. Cykelforum 
er ved at ”finde sine ben”, da sammensætningen er bred (cykelhandlere, motionscyklister, 
cykelklub, mountainbike-forening, landsbyforum, ungdomsråd m.fl.) og transportmønstre for biler 
ved skolerne. 
 
Diverse kampagner igangsættes og koordineres. Der igangsættes også cykelturisme-pakker. 
Infrastruktur drøftes for forbedringer. 
 
Eksempelvis i Oksbøl friskole gør bestyrelsen/forældrene en stor indsats for at fremme cyklisme. 
Forslag om ”ordnede cykelforhold” på Kær Vestermark. 
 
 
6.       Opstart på Dansk /Tysk samarbejde           Bilag eftersendes  
 
Gennemgang af tilbud om besøgsudveksling mellem Landsforum og SSF – plan rundsendes.  
 
Udflugt den 6. september – tilmelding inden den 1/7 til Ingebeth (Niels Peter har booket bussen). 
 
 
 
7.       Skulptur-udveksling 2018 og fremadrettet  
 
Nye landsbyer sat på planen – offentliggørelse af skulpturer ultimo september 
 
 
 
8.        Bordet rundt  
 
Kør-mæ-bænke bevilliget til Kværs-Tørsbøl-Snurom, Broagerland og Sydals. Forslag om en 
ansøgning til udvalget om bænke over hele kommunen i de landsbyer, der ønsker det. 
 
Landsbybussernes fremtid tages med på næste møde i udvalget for Landdistrikter, Natur og 
Fødevarer. 
 
Wood Sculpture: træskulptur til Brunsnæs/Iller/Busholm, Svenstrup (ansøgt for en månedstid 
siden). 
 
Udfordring om annoncering af rundkørsel i Egen; den bliver alligevel ikke til noget – der vil blive 
inviteret til orienteringmøde mellem repræsentant fra Teknik&Miljø og Egen landsbylaug 
(sekretariatet sørger for at arrangere møde). God begrundelse for, at udvalget har sat ”bedre 
information” på som en indsats i 2018 – 2019. 
 
Eksempel på god eksempel på informationer om kommende nedrivninger i Asserballe. I tilfælde af 
en nedbrændt bygning i én landsby, blev indgået en god aftale mellem frivillige og forsikrings-
selskabet. Erfaringsudveksling omkring ”pippi-langstrømpe”-huse; de gode eksempler. 
 

Data: Som forening med eget cvr nr. er de også omfattet af persondataforordningen og 

databeskyttelsesloven. Anbefaling: at hver landsbylaug´s bestyrelse får lavet en politik for persondata samt 

beskrevet hvordan de behandler de personoplysninger de måtte ligge inde med. 

https://www.danskerhverv.dk/varktojer/persondatapolitik---skabelon/ (Connie sender link rundt) 

 
 

https://www.danskerhverv.dk/varktojer/persondatapolitik---skabelon/


9.        Årshjul 2018     Bilag eftersendes  
              

                    
10.      Evt. 
 
 
Referat godkendt på mødet. 
                                                                                       Agnes  


