
 

Møde i Forum 
 

Sted: Alsion, den 22. september 2020 (i forlængelse af Årsmødet) 

tid: kl. 19.30 – 21.30 

Deltagere: 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra bestyrelsen: 

i. Cykelforum ved Agnes  

ii. Topmødet  

iii. Kursus 

iv. Kunstgruppen 

v. Visitkort  

vi. Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd 

 

1 Karin Autzen Asserballe (deltager årsmødet) 

2 Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup (deltager årsmødet) 

3 Henning, Torben Brunsnæs/Iller/Busholm 

4 Eva, én mere Blans 

5 Peter, Raja Brandsbøl-Lunden 

6 Roy, Christoffer Dynt-Skelde-Gammelgab 

7 Gretel, Carsten m.fl.  Elstrup 

8 Lasse Juhler, én mere Holm 

9 Henning, Ida, én mere Kettingskov 

10 Niels Peter, Réne, 

Birger, Hardy, m.fl. 

Kværs-Tørsbøl-Snurom 

11 Kenni, Jennie Kær 

12 Willy, Arne Lavensby 

13 Tina, Erling Lysabild 

14 Leif Pedersen Mommark 

15 Kent Mynch Nordals Landsbylaug PAK 

16 Lisy, Ellen Marie Nybøl-Stenderup 

17 Esther, tre andre Oksbøl 

18 Ingebeth Smøl 

19 Ebbe, Angela Sottrupskov 

20 Agnes, tre andre Svenstrup 

21 Kristian, Carl Erik, 

Connie 

Sønderborg Kommune 



 

3. Mobilitetsforeningen 

4. Infoland ny hjemmeside 

5. Evt.  

 

 

Ad. 1: Godkendelse af dagsordenen: godkendt 

 

Ad. 2: Orientering fra bestyrelsen 

i. Cykelforum v. Agnes Nielsen:  

- Der er opsat stignings-grader på en bakke i Nordborg som et forsøg.  

- Der er givet orientering om prioritering af cykelstier.  

- Referater fra Cykelforum sendes ud til alle. 

UDENFOR referat: Det er allerede nu muligt at læse referaterne fra Cykelforum 

ved følgende: 

1) gå ind på den nye hjemmeside: https://www.sonderborgkom.dk/20-

2/forside/.  

2) Vælg Landsbyforum / Indsatsområder i Landsbyforum / Cykelforum: 

https://cykel-forum.dk/,  

3) Vælg: Om Cykelforum / Dagsordener og Referater: https://cykel-

forum.dk/om-cykelforum/om-cykelforum-dagsordener-og-referater 

 - Vejdirektoratet har givet lov til et teststed – cykelklubberne har fundet de 

gode steder. Der skal være en form for sværhedsgrad. Test går ud på, at man 

tester, hvor farlig skiltene er.  

Kommentar fra salen: 

- Roy og Dynt-Skelde-Gammelgab opfordres til at gå ind i Cykelforums 

fokus på teststeder, da der er store udfordringer omkring belægningen 

på den nye cykelsti på Broagerland.  

- Er der nogen, der har erfaringer med ”2 minus 1” vej? Der er strenge 

krav til udførelse af en sådan, men kommunen har fokus på dét, hvor det 

er lovligt/muligt.  

- Cykelforum kan kontaktes med forslag til cykeltiltag – f.eks. også ”2 

minus 1” veje. 

UDENFOR referat: https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/er-du-

klar-til-mode-en-2-minus-1-vej) 

 

https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/
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https://cykel-forum.dk/om-cykelforum/om-cykelforum-dagsordener-og-referater
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ii. Landsbytopmøde v. Niels Peter Nielsen:  

En invitation er på vej til den 21. oktober, hvor formen bliver ”Højlunds 

forsamlingshus” med temaet: Hvor langt er vi med Sønderborg-modellen? 

Hvad kan gøres bedre? 

Ordstyrer: Jeppe Søe 

Gæster: Peter Torup (Torup, årets landsby 2019) og Hanne Tanvig 

(Københavns universitet) 

Program sendes ud snarest, men Corona-situationen afgør deltagerantallet. 

Arrangementet foregår i Diamanten, Fynshav. 

 

iii. Kursus den 21/11 2020 v. Henning Wendelboe:  

Vi har lagt os i selen for at arrangere et spændende kursus for bestyrelsernes 

medlemmer samt andre interessenter.  

Vi lægger op til, at bestyrelserne aktiveres og der afholdes blokke med 

interessepunkter – f.eks. Hvordan skaffer vi penge? Formidling og 

kommunikation?  

Om eftermiddagen er der følgende indlæg: ”Fælledskaber” v. Søren 

Hermansen, ”Social entreprenørskab” v. Jens Peter Jensen. 

Herefter er der 1, 5 timers projektbørs inden frokosten og underholdning v. 

Leif Maibom. 

Der udsendes et program snarest med mulighed for tilmelding til enkelte 

moduler eller hele dagen. Som noget nyt er der det gebyr på 100 kroner, hvis 

folk udelader at komme på dagen uden foregående afbud. 

 

iv. Kunstgruppen v. Agnes Nielsen:  

Landsbyforum fik midler fra Andelskassen (15.000 kr.), som en nedsat 

kunstgruppe vil forsøge at omsætte til kunst. 

Gruppen består a: Svend Erik (Stolbro), Gretel (Elstrup), Raja (Brandsbøl-

Lunden (afbud til udflugt)) og Agnes Nielsen (Svenstrup). De har netop været 

på udflugt til Ærø for at kigge på kunst i et galleri sammen med Carl Erik Maae 

(sekretariatet).  

Næste udflugt for kunst-sightseeing er den 31. oktober. Her går tuen til 

gallerier med kunst i Tønder/Højer området. Invitationen udsendes snarest. 

Gruppen tager også til Skelde for at kigge.  



 

Forslaget er, at en ny skulptur kan indgår i skulpturudvekslingen (Fremmed-

ArtderRykker). Meld ind til Carl Erik, hvis man vil med på udflugt.  

Kommentar fra salen:  

- Det er godt med lokale kunstnere  

 

vi. Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd:  

Pga. coronasituationen blev generalforsamlingen afholdt som et digitalt møde. 

Landsbyforum er C-medlem af Landdistrikternes Fællesråd (LDF) – læs mere: 

https://www.landdistrikterne.dk/ 

De delegerede fra Landsbyforum og deres kandidat til bestyrelsen, Anders K. 

Brandt, mødtes hos Sekretariat for landdistrikter over en kop kaffe og en 

fælles skræm.  

Anders K. Brandt blev desværre slået med 1 stemme (42 mod 41) i forhold til 

det nye bestyrelsesmedlem for C-medlemmer, Lone Kastberg, Vibland. 

LDF er en partineutral interesseorganisation, der arbejder for landdistrikterne 

på national plan. 

 

Ad. 3: Mobilitetsforeningen v. Niels Peter Nielsen 

Mobilitetsforeningen (en forening for alle landsbylaug) modtog støtte fra 

Erhvervsministeriets Landdistriktspuljen på 440.500 kr. til mere samkørsel i 

landdistrikterne i Sønderborg.  

Firmaet ”Naboskab” har netop afsluttet en spørgeundersøgelse omkring behov 

for muligheder for samkørsel. Tak til de mange retursvar (ca. 200), hvoraf 5 

vindere modtog 2 billetter inklusiv mellemstor menu til Kino i Sønderborg. 

Oplæg ved Marianne Pedersen, ”NaboGo” omkring ”Digitaliseret samkørsel” – 

vedhæftes separat. 

 

Kommentar fra salen: 

- Der er fortsat mulighed for at booke 

landsbyernes fælles cykeltraileren ved 

henvendelse til landsbyrådet i Kværs-Tørsbøl-

Snurom: kontakt@kvaers-sogn.dk 

 

 

https://www.landdistrikterne.dk/
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Ad. 4: Infoland ny hjemmeside 

I sommerens løb har alle infoland-hjemmesider i Sønderborg fået et 

”ansigtsløft”, finansieret af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. 

www.sonderborgkom.dk har ændret grundlæggende design, så den kan bruges 

som et ”opslagsværk” og ”hjælp-til-selvhjælp” for landsbyborgerne, bestyrel-

sesmedlemmer af alle landsbylaug, Landsbyforums medlemmer, forvaltningen, 

politikere og andre beslutningstagere, samarbejdspartnere på landdistrikts-

området samt interesserede udefra, der vil vide mere om, hvorledes ”Sønder-

borg-modellen” fungerer. 

Hver side afsluttes med en henvisning til landsbylaugenes hjemmesider, så 

”trafikken” på siden kan ledes i dén retning. Grundtanken er, at hjemmesiden 

skal vise: 

- nyheder fra forvaltningen til landsbylaugene incl. fælles kalenderfunktion 

- en præsentation af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer 

- hvorledes forvaltningen ”Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter” kan 

kontaktes 

- en præsentation af Landsbyforum og deres indsatser siden 2014 

- hvorledes udefrakommende gæster (f.eks. landsbylaug, de enkelte 

forvaltninger, beslutningstagere, folk udefra) kan finde kontakt-

oplysninger på hvert landsbylaug samt en kort beskrivelse  

- hvad Udvalget for Landdistrikter, Natur og Landdistrikter arbejder med 

herunder bæredygtighed, decentralisering, lokale fødevarer, 

erhvervsindsatser, ProjectZero relaterede indsatser, 

grænseoverskridende projekter og samarbejdspartnere, puljerne og de 

projekter, der har opnået støtte m.m. 

 

Der vedhæftes et bilag med udvidet ”indholdsfortegnelse”. 

 

Kommentar fra salen: 

- Brug ”ApI” til instagram 

 

Ad. 5: Eventuelt 

Intet under evt. – tak for i aften. 

 

 

Referat v. Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator 

 

http://www.sonderborgkom.dk/


 

Bilag: 

Invitation til Kursus den 21/11 2020 

Indlæg v. Marianne Pedersen, NaboGo 

Indholdsfortegnelse til www.sonderborgkom.dk 


