Indkaldelse til møde i Forum
Sted. Alsion, dato 27-08-19
tid: kl. 19.00
Tilmelding: cskb@sonderborg.dk

Kl. 17.00 – 18.45:

Gennemgang af og orientering om kommuneplan for perioden 2017 – 2029 samt
gennemgang af indkomne forslag fra landsbyerne til idéhøringen. Se nærmere her:
https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-perioden-2017-2029

Separat tilmelding til dette møde pga. forplejningen til cskb@sonderborg.dk mærket
“Kommuneplan”.
Deltagere:
Nybøl-Stenderup
Brunsnæs-Iller-Busholm
Oksbøl
Asserballe
Mommark
Smøl
Tandslet
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Holm
Sottrupskov

Elstrup / Elstrupskov
Egen
Svenstrup
Kær
Brandsbøl-Lunden

Kettingskov
Lavensby
Landdistriktssekretariat
By & Landskab (kl. 17.00)
Kultur & Fritid, (Kl. 19.00)

Marc Bechmann
Torben Christensen
Poul Erik Nørgaard
Karin Autzen
Palle Heinrich
Sussie Søndergaard
Ingebeth Clausen
Bodil Jacobsen
Niels Peter Nielsen
Hans Jørgen Bollmann
Kristian Dreyer
Lasse Juhler
Ebbe Hansen
Anne Schmidt
Angela Coriand
Hanne Lyager
Betta Hansen
Gretel Denker
Thorkild Moos
Gitte Skov
Agnes Nielsen
Kenni Nielsen
Raja
Charlotte Jervelund
Cristine Lassen
Henning Wendelboe, Chresten Henriksen
Willy Sahl
Carl Erik Maae
Connie M. Skovbjerg
Marie Grove Ingversen
Anne Bertram
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Dagsorden

1.

Velkomst

2. Indlæg ved Anne Bertram om “Genforening 2020” arrangementer samt
forventningsafstemning
Anne´s oplæg vedhæftes som bilag til referatet
3.

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Ordstyrer: Niels Peter Nielsen
4.

Beslutninger:

4.a Deltagelse fra Landsbyforum i Folkemødet på Bornholm 2020?
Beslutningen træffes på baggrund af evalueringer fra turen 2019. Beslutning:
Landsbyforum vil gerne ansøge om midler i Udvalget for Landdistrikter, Natur of
Fødevarer for ekskursion til Folkemødet på Bornholm 2020
4.b Opfølgning fra landsbytopmødet 2019
Gennemgang af opsamlingsbilag.Tilføjelse: der skal tilføjes, at der bliver fulgt op på
handlingerne f.eks. et par gange i løbet af 2020.

Hvis Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer godkender ansøgningen om støtte
til kompetenceudvikling (besluttes den 10. September):
4.c Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan arbejde med temaet: Demens
og inspirationstur til udlandet
Deltagere: Kenni (kontaktperson), Agnes, Niels Peter
4.d Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der vil arbejde med et
bestyrelseskursus i 2020 på baggrund af input fra landsbytopmødet
Deltagere: Henning W. (kontaktperson), Cristine, Angela, Lasse, Connie sekretær

5. Drøftelser: Bordet rundt
Kettingskov:
- Vi er ved at bygge to stenhøje efter gammel stil. Lokalprojekt, hvor der også deltager
en kunstner m.fl. Er ved at søge midler.
- Det er tankevækkende at læse i dagspressen, at private overtage offentlige
serviceopgaver. Kan det give udfordringer på sigt, hvis det går i dén retning, hvor
landsbylaugene overtage kommune forpligtelser?
2

Brandsbøl-Lunden:
Har en æblelund, som bliver omdrejningspunkt for aktiviteter. Her slår man selv
græs, fordi det ellers kun bliver slået to gange pr. År
Er igang med at produktudvikle på et nyt produkt, der finds i bier, som er
virkelig godt til folk med astma eller pollen energi. Hvis folk vil bruge disse “ren-lufts”bistader, kan erfaringerne rulles ud til andre. Vi laver også forsøg med fisk I akvarium.
Kredsløbsforståelse og naturbeskyttelse er I højsædet med bierne som udgangspunkt.
Nogle af forsøgene kan foregå I æblelunden, mens nogle skal foregå andre steder I
kommunen.
Sottrupskov:
Vi har holdt sommerferie. En arbejdsgruppe med titlen “Tryghed og sikkerhed”
arbejder med bl.a. vejnet. Aktivitetsgruppen arbejder med grundlovsdagen.
Har fået 5 havkajakker, der laves aktiviter omkring
Tandslet:
Vi har lavet et anpartsselskab, så købmandsbutikken kan købes. Vi er igang med
projekteringen, hvor købmandsbutikken måske kan eje bygningen, der gerne skal
indrettes til kulturhus.
Kværs-Tørsbøl-Snurom:
Har et græsklipperlaug, hvor der klippes græs dér, hvor kommunen ikke klipper.
Det forskønner området.
Landsbybusserne: pilotprojektet er afsluttet pr. 1/7 og rapporten er klar til
offentliggørelse primo September. De tre landsbybusser i Kværs-Tørsbøl-Snurom,
Lysabild, Dynt-Skelde-Gammelgab skal være bæredygtige, men det er umulig idag at
dække den månedlige leje på 11.500 kr. (AVIS) med nuværende kørsel pr. Måned.
Brugerne betaler 2.5 kr. Pr. Kilometer.
Alle Landsbylaug må booke busserne fra 1. Juli. Det er borgere i landsbylaugene,
foreninger i landsbylaugene og selve landsbylaugene. Se mere på de tre landsbylaug´s
hjemmesider.
I Kværs er det også mulig at leje en cykeltrailer, så motionister/cyklister kan
køre sammen på længere ture
Mommark:
Vi arbejder med etablering af et stisystem (slut 1/11)
Smøl:
- Vi har et opråb til hele landet; unge mennesker kan ikke låne midler til
medfinansiering af fast ejendom. Gælder også for ældre. Vi skal stå sammen – vi skal
gøre noget.
Broagerland 3.0: visionen er på plads (se broager.dk) og der er
informationsmøde den 26. september
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Asserballe:
Vi starter alle vinteraktiviteter op, sensommerfest, æblefest, juletræstænding –
hver uge starter noget op i gymnastiksalen (tirsdagklub, folkedans, linedans,
fredagsklub m.m.)
Nybøl-Stenderup:
Vi hjælper foreningerne med at projektere en “Multisal”
Arbejder med trafikforhold (markeringer på vejen)
De ældre vil gerne bo et andet sted, hvor der er mindre vedligehold – men det er
ensbetydende med at flytte fra byen. Der laves ny udstykning i Nybøl, men vil også
arbejde for ældreboligere og ikke kun villaer. De ældre udgør en stor del af
fællesskabet – så der er småtravlt.
Svenstrup:
Vågegruppen har lånt bussen for at køre på inspirationstur til et hospice I
Haderslev
Vi har send ten ansøgning til kystdirektoratet for etablering af et slæbested. Det
tager 10 – 12 måneder for at få besked. Her skal være mulig at lægge små både op.
Næste projekt vil være shelters i nabolaget.
Vi er igang med en renovering af hovedgaden (f.eks. skulpturer som en rød tråd
fra Svenstrup til Universe)
Egen:
Har de årlige arrangementer
Afventer fra kommunen, hvad der skal ske med Nordborgvej
Elstrup/Elstrupskov:
- De årlige arrangementer kan læses på hjemmesiden
- Arbejder for fondraising til badebroen (har fået startkapital af “puljen til
borgerinitiativer I landsbyerne)
- Gretel er tovholder på Global Kids
Oksbøl
Vi har de almindelige aktiviteter
Desuden er vi igang med at samle penge ind til en ny bro
Har netop afsluttet et projekt om “Pumpehuset ved Mjels Sø”. Vil dertil gerne
have et offentlig toilet – kommunen har bevilliget 500.000 kr. til toilettet samt årligt
drift. Er igang med myndighedsbehandlingen (kystdirektoratet, 14 dg´s høring +
landzone tilladelse, 30 dg´s høring, herefter byggetilladelse). Sidste lørdag blev den
indviet af borgmesteren.
Holm:
Kører efter årshjul
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Lavensby:
Vi er glade for, at mange foreninger spiller med I forhold til dét, som
landsbylauget foretager sig
Arrangement, hvor der oplyses om fjernvarme-muligheder i Lavensby.

6.

Orientering:

6.a Global Kids v. Gretel
5 landsbylaug (Oksbøl, Svenstrup, Tandslet, Blans, Kværs) har sammen med deres
friskoler været med til at invitere dansere fra Kenya (gadebørn) til Danmark gennem
NAFSI. Gadebørnene lærer akrobatik, som de viser frem i Sønderborg kommune. Der
bliver workshops (med 3. – 5. Klassetrin), opvisninger i September måned for elever
og publikum.
Der har været besøg af en kontaktperson samt møde med kontaktfamilierne på
skolerne, hvor børnene skal overnatte på deres tourné, der varer ca. 14 dage.
De kommer den 22. September. Den yngste er 10 år, mens den ældre leder er 42. År.
Forestillingen handler om klimaet: “Vejrudsigten”.
Gretel fra Elstrup er tovholder, og sender programmet rundt, når det er kla.
6.b. Toiletter ved kirkerne
Kristian Pedersen Nordstrøm, Projekt&Anlæg, er tovholder for et projekt, hvor der er
planer om at åbne toiletterne på kirkegårdene om til offentlige toiletter. Der laves
samarbejde med provsten, kommunen og landsbylaugene.
Forslag til samarbejde: der afholdes formøde i næste uge. Samarbejdet mellem
kirkerne og landsbylaugene kan have karakter af spændende fælles aktiviteter.
Dette sker dog allerede, f.eks. i Asserballe: juletræstænding, fastelavns, æblefest
m.m. hvor publikum starter i kirken og går derfra til arrangementet. I Tandslet
har de allerede et godt samarbejde om f.eks. “Musik ved søen”. Af andre eksempler
kan nævens Kværs, hvor der er Pizza-spisning og et godt eksisterende samarbejde.
Følger der økonomi med? Det vil fremgå af formødet og samarbejdet.
6.c. Evt. mulighed for tur til Arendal den 6. September
Denne tur bliver ikke til noget, men der bliver senere arrangeret en tur til Arendal
kommune i forbindelse med Sønderborg kommunes (landdistriktsområdet) deltagelse i
et norsk forskningsprojekt (projektsum: ca. 9 mio norske kroner). Projektet varer 3-4
år. Landsbyernes rolle er at være “case-studie”, som forskerne observerer på. Den
anden danske partner er Århus Kommune, der skal fungere som “case-studie” med
deres focus på frivillighed. Er “Europæisk Frivilligheds kommune” i 2019.
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6.d. Tur til Flensborg den30. – 31. August i samarbejde med SSF (Sydslesvisk
Forening)
Rundtur i Flensborg (fokus på rom-historien), spisning / kollegial sparring omkring
“Genforening 2020” / networking foregår derefter på Hjaruplund Højskole. Dag 2 er
der rundvisning på Danevirke – udnævnt til Verdensarv.
Start: fredag den 30/8, ankomst kl. 14.30
Slut: lørdag den 31/8, hjemkomst kl. 15.00
6.e. Kvik-caféen
Dette er en service til, at når landsbyerne har en idé til et projekt eller lignende, kan
det være en rigtig god hjælp at gå derhen i god tid og høre, om der er noget, man skal
tages højde for ved projekteringen.
Er der noget i lokalområdet eller hos private, noget med kommuneplanen, tilladelser,
myndighedsbehandlinger m.m. som man er i tvivl om: Kontakt Kvik-Caféen.
Kontakt: https://sonderborgkommune.dk/borger/kvik-cafe

7.

Evt.

Julefrokost i Holm den 14. November I Holm

Med venlig hilsen
LANDSBYFORUM
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