Møde i Forum
Sted: Alsion, dato. 27. Februar 2020 tid: kl. 19.00 – 21.30
Tilmelding:cskb@sonderborg.dk
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Lasse Juhler
Sarah Thun
Karin Autzen
Roy Hansen
Åge Hansen
Raja
Svend Erik Poulsen
Kent Münch
Angela Coriand
Betta Hansen
Svend Erik Carstensen
Bodil Jacobsen
Torben Christensen
Ebbe Johansen
Birger Wraae
Poul Erik Nørgaard
René Carstensen
Kenni A. Nielsen
Poul Madsen
Åge W. Andersen
Gretel Denker
Jørgensen
Gitte Marcussen
Eva Hinrichsen
Palle Heinrich
Helle Johannsen
Leif Pedersen
Christen Henriksen
Henning Wendelboe
Agnes Nielsen
Niels Peter Nielsen
Carl Erik Maae
Connie Mark Skovbjerg

Holm
Smøl (praktikant i Sekretariat for
landdistrikter
Asserballe
Dynt-Skelde-Gammelgab
Smøl
Brandsbøl-Lunden
Stolbro / Stolbrolykke
Nordals Landsbylaug PAK
Sottrupskov
Sottrupskov
Tandslet
Tandslet
Brunsnæs/Iller/Busholm
Sottrupskov
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Oksbøl
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Kær Halvø
Kær Halvø
Egen
Elstrup / Elstrupskov
Blans
Blans
Mommark
Dynt-Skelde-Gammelbag/Broagerland
Mommark
Kettingskov
Kettingskov
Svenstrup
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Sekretariat for landdistrikter
Sekretariat for landdistrikter
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Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer
2: Nyt fra Landdistrikternes Fællesråd v. Anders K. Brandt, næstformand
3: Ekstraordinær generalforsamling i mobilitetsforeningen v. Niels Peter
Nielsen
4: Valg af tre delegerede til årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd samt valg af
repræsentant til Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse
5: Orientering:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tema: finansklemmen (Carl Erik) + renter og gebyr på
foreningskonti (Henning Wendelboe)
Bo-tryg kampagnen: status v. Henning
Global-kits film: Gretel
Kursus: status
Landsbytopmøde: status
Skulptur-udvalget: status (gruppen består af: Agnes, Henning,
Raja, Peter C, Gretel)
Kirkeprojekt: status
Folkemødet på Bornholm 2020
Forårsrengøring 2020

Pkt. 6: Evt.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer:
Niels Peter Nielsen, Kværs/Tørsbøl/Snurom valgt

Pkt. 2: Nyt fra Landdistrikternes Fællesråd
Det lykkedes desværre ikke at opsætte en Skype-forbindelse til Anders K.
Brandt, der er konstitueret næstformand i Landdistrikternes Fællesråd indtil
årsmødet den 30. april 2020. Læs mere her: https://www.landdistrikterne.dk/

Pkt. 3: Ekstraordinær generalforsamling i mobilitetsforeningen v. Niels
Peter Nielsen
Gennemgang af vedtægtsændringer og godkendelse af vedhæftede bilag for
Mobilitetsforeningen (bilag 1)
Følgende personer er valgt til bestyrelsen i Mobilitetsforeningen (består nu af
alle landsbylaug i Landsbyforum):
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1.

Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom, valgt for 2 år

2.

René Carstensen, Kværs-Tørsbøl-Snurom, valgt for 2 år

3.

Raja, Brandsbøl-Lunden, valgt for 2 år

4.

Birger, Kværs-Tørsbøl-Snurom, valgt for 1 år

5.

Leif Pedersen, Mommark, valgt for 1 år

Pkt. 4: Valg af tre delegerede til årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd
samt valg af repræsentant til Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse
- på valg: Anders K. Brandt (modtager genvalg)
Genvalg til Anders K. Brandt
Delegerede, der deltager i årsmødet:
Karin Autzen (stemmeberett.), Niels Peter Nielsen (stemmeberett.), Ebbe
Johansen (stemmeberett.), Kent Münch, Raja
Sidste tilmeldingsfrist er den 3. april

Pkt. 5: Orientering:
a.
Finansklemmen (Carl Erik)
Carl Erik, jobskaber i landdistrikterne, har rundsendt spørgeskemaer
vedrørende erfaringer om finansklemmer. Han har modtaget 18 tilbagemeldinger, hvoraf de 11 har oplevet problemer.
Der udsendes en reminder omkring 1. marts. Henvendelserne bliver behandlet
diskret. Er der også eksempler på alders diskrimination?
Eksempler indsendes til came@sonderborg.dk
Henning: ”Dette er et vigtigt emne; hvis vi vil have liv på landet, stopper dét
hele, hvis boliger ikke kan handles. ”
Renter og gebyr på foreningskonti (Henning Wendelboe)
Det har svirret med mange tal på gebyrerne på foreningskonti. Her er et
eksempel på omkostninger fra Arbejdernes Landsbank:
Oprettelsesgebyr: 0, Oprettelse af netbank 300 kr
Udskiftning af f.eks. kassér: 150 kr.
Abonnement pr. bruger pr. mdr.: 8 kr. (dvs.) 100 kr. år
Kontokort m.m. koster ekstra
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Sottrupskov: ”Vi har 2 konti der koster 75 kr/kvartal samt 2 kontokort (Danske
Bank) ”. Et andet eksempel var på en konto, der kostede: 300 kr./kvartal
Der var enighed om, at den største bekymring er, at forholdene ændres
hurtigt.

2. Bo-tryg kampagnen: status v. Henning
Sønderborg kommune er sammen med 3 andre kommuner – Aarhus, Furesø
og Hjørring – med i en forsøgskampagne om indbrudsforebyggelse som Tryg
Fonden, Realdania, Videnscenteret Bolius og Det kriminalpræventive Råd står
bag.
Hvis vi skal forebygge indbrud, er det ikke kun et spørgsmål for byområder,
men mindst lige så vigtigt i landdistrikterne, som vi jo repræsenterer. Jeg har
oplevet en stor interesse, og da der var infomøde på Alsion var næsten 600
personer mødt op.
Jeg har kun kendskab til, at der hidtil har været afholdt borgermøder med
politiet i Broager-Smøl og i Kværs-Tørsbøl-Snurom. I Kettingskov har vi aftalt
at politiet deltager på vores generalforsamling d. 5. marts – og det er der
mange af vores borgere, der er interesserede i at deltage i, foreløbig har ca.
40 tilmeldt sig. Og vi er jo et meget lille landsbylaug.
Politiet vil meget gerne komme ud og fortælle om deres arbejde – og hvordan
vi kan hjælpe hinanden med at forebygge indbrud. Jan Rasmussen kan
kontaktes på tlf. 61 39 19 73.
Man kan også via hjemmesiden: botrygt.dk/korps bestille et besøg af en
indbrudsekspert fra deres ambassadørkorps. Det er bl.a. tidligere politifolk, der
kommer ud.
Jan Rasmussen har også foreslået, at man kan få en aftale om en tryghedsvandring i sit område med politiet – hvor man går rundt i et område og får talt
om, hvordan man bedst kan forhindre indbrud.
Hvis man ønsker dette, kontakter man også Jan Rasmussen.
c. Global-kids film: Gretel
”Ingen film, desværre, men vi er lovet, at de er klar ultimo marts. For mig, har
det været en super positiv oplevelse. Der har været et godt samarbejde med
Spor Media. De arbejder professionel og har prøvet det en del gange før.
Man skal lede længe efter så glade, tilfredse, engagerede, taknemlig og
ansvarsbevidste og dygtige børn. Sikken energi!
Polle fra Oksbøl Sogneforening er også kommet med positive ting at sige om
projektet. Børn og voksne fik i den grad udvidet deres horisonter.
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Eckersberg Friskole melder tilbage at det har været så stort at møde børn fra
en anden kultur. Det har virkelig gjort stort indtryk på dem. Aldrig har man set
6/7 årgang danset og været så meget på. Så skøn en oplevelse.
Jeg kan anbefale jer at gå ind på www.globalkids.dk under ”arkiv 2019”, der er
hele projektet beskrevet. Interessant læsning.
Der er kommet en forespørgsel fra Spor Media om besøg igen i 2020. Jeg kan
kun opfordrer til, at hvis man har lyst til at arbejde med andre kulturer, så er
chancen her - hvis har lyst til at involvere sig, så sig dét til Connie eller Agnes.
”
Alle deltagerne klappede ad Gretel for det store arbejde, hun har udført som
tovholder.

d. Kursus: status
En arbejdsgruppe har fået til opgave at lave et kursusforslag (Angela, Cristina,
Henning og Connie som sekretær).
Henning Wendelboe beretter: ”Vi er 3 personer, Angela, Christine og mig som
tovholder samt Connie som sekretær, der forsøger at strikke et spændende
kursusprogram sammen for landsbylaugenes bestyrelser.
Vi manglet stadig en del, men vores overordnede tanker går på, at lave det i
form af et 1-dages møde.
Dagen skal deles op i moduler, f.eks et modul for webmastere til inspiration og
optimering af deres arbejde ved hjælp af input fra en ekspert. Noget tilsvarende for kasserer, samt forskellige moduler for øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Vi håber, vi får lavet et så tilpas interessant program, så vi kan få et par
stykker fra hvert landsbylaug til at deltage. Hvis det lykkes, kan vi måske ende
i en situation, hvor 1 kursus ikke er nok – men det tager vi stilling til hen ad
vejen. ”

e. Landsbytopmøde: status
Agnes: ”Vi holder topmøde den 21. april 2020 i Diamanten, Fynshav.
Bestyrelsen forventer, at alle kommer og tager resten af bestyrelsen med.
De seneste år har vi haft embedsmænd og politikere til at fortælle om deres
opgaver. I år lægges opgaven på skuldrene på de 7 frivillige i Udvalget for
Landdistrikter, Natur og Fødevarer – hver person skal fortælle om sit bagland.
De er opfordret til at tage kontakte til deres landsbylaug og høre, hvad der
rører sig.
Efterfølgende opstilles café borde, hvor talen bliver fri mellem landsbyfolk /
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embedsmænd / politikere. ”
Agnes: ”Vi vil have noget positiv ud af topmødet – for vores egen skyld og for
medarbejdere og politikere. ”
Forslag: ”Kan der laves et ”teaterstykke/rollespil” om hverdagssituationer i
landsbylaugene – stopper så og spørger publikum? ”. Dette tages beslutning
om i bestyrelsen.
Status på ”forbedret dialog”:
Agnes: ”Bestyrelsen har haft møde med formanden i Teknik og Miljø. Mødet
med formanden var positivt, men der mangles synlige resultater og opfølgninger. ”
Bestyrelsen har bedt om et nyt møde med direktøren i afdelingen Teknik &
Miljø. Da han på nuværende tidspunkt ikke ser mulighed for et snarligt møde,
opfordrer han til et møde med stabschefen i Teknik & Miljø.
(Udenfor referat: dette møde er fastlagt til den 11. marts).
Elstrup: ”Vi har en sag, hvor vi er i tvivl om, hvad kommunen ønsker at bruge
de 36 landsbylaug til? Er det os, det ikke forstår, hvordan de arbejder i
kommunen? Kan vi lave en case på en sag? ”
Birger fra Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd havde et forslag om, at
Landsbyforums bestyrelse ikke skulle foretage mere ”snak” med
forvaltningerne, men gå direkte til borgmesteren. Dette forslag vandt ikke
genklang blandt deltagerne.
Bestyrelsen i Landsbyforum arbejder videre med ”pres” på en forbedret dialog
mellem landsbylaugene og kommunen på baggrund af en åben diskussion om
indsatserne.
f. Skulptur-udvalget: status (gruppen består af: Agnes, Henning, Raja,
Peter C, Gretel)
Punktet behandles næste gang
g. Kirkeprojekt: status
Der er indgået et pilotsamarbejde med provsten og Landsbyforum, hvor
kirke / menighedsråd / landsbylaug gerne skulle opnå et tættere
samarbejde på nye felter i hele kommunen.
Eksempelvis afdækkes i første omgang mulighederne for, at de fem
nordalsiske kirker kan bindes bedre sammen via ruter / ”pilgrimsrute”.
Desuden undersøges, hvorvidt toilettet og kirker kan åbnes mere op til
glæde for turisterne. Der er også forslag om opsætning af pitstop ved
kirkerne, hvor cyklister kan lade el-cykler op eller pumpe luft i hjulene.
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h. Folkemødet på Bornholm 2020
Der er i øjeblikket 14 tilmeldte.
Bilag 2: foreløbig drejebog for inspirationsturen.
i. Forårsrengøring 2020
Tilmeldingssedlen sendes ud med referatet. Der blev nævnt et positivt
eksempel fra Kværs.
I år 2020 er der forslag om, at hvert landsbylaug sender et billede og en
beskrivelse af ”det mest mærkværdige” til cskb@sonderborg.dk samtidig
med, at landsbylauget beder om at få udlægget til forplejning dækket.
Bilag 3: tilmelding til forårsrengøring

Pkt. 6: Evt.
Jinnie, Kær Landsbylaug, har samlet et netværk af personer, der løbende
samler affald op på stranden. Der skal sættes en dispenser på flere strande og
frivillige har meldt sig til at melde ind til ”Giv et praj”, når de er fyldte.
Der ansøges om støtte til indkøb af dispensere.
Tak for god ro og orden.
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