Sted. Alsion,

Indkaldelse til møde i Forum
dato. 19-03-2018
tid.: kl. 19.00

Afbud fra:

Dagsorden
(Husk tilmelding til Connie)

Deltagere:
Agnes Nielsen
Peter Nissen
Gretel D. Jørgensen
Aage Hansen
Karin Autzen
Niels Peter Nielsen
Kenni Nielsen
Willy Sahl
Peter Christiansen
Per Kortbek Andersen
Torben Christensen
Ingebeth Clausen
Rudi Cargnelli
Roy Hansen
Egon Jessen
Kent Münch
Connie M. Skovbjerg

Svenstrup
Brandsbøl-Lunden
Elstrup/Elstrupskov
Egen
Asserballe
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Kær
Lavensby
Stolbro/Stolbrolykke
Mommark
Brunsnæs/Iller/Busholm
Smøl
Dynt-Skelde-Gammelgab
Dynt-Skelde-Gammelgab
Landsbyforum
Nordals Landsbyforum PAK
Sekretariat for landdistrikter

1.
Valg af ordstyrer
Kent Münch, Nordals Landsbylaug PAK

2.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.
Orientering ved udvalgsmedlemmer fra LNFU´s første møde
Bilag: mødekalender, vedtægter for LNFU.
ennemgået, se polweb www.sonderborgkommune.dk

4.
Orientering fra sekretariatet v. Connie
Bilag: politikområde 10, organisation, forslag til nye borgerinitiativer 2018 til 2021
Gennemgået, se polweb www.sonderborgkommune.dk
5.
Orientering formanden
Folkemødet på Bornholm 2018, året landsby, pallehaver, landistriktenes fællesråd, m.m

Ad: folkemødet på Bornholm, afgang: onsdag den 13/6 bus 1, afgang tidligere for bus 2 (?),
afgang lørdag aften. Dead-line for tilmelding er den 10. april. Ændres til:
Afgang bus 1: Søndag den 10/6, hjemtur: lørdag kl. 18.30
Afgang bus 2: Mandag den 11/6, hjemtur: lørdag kl. 18.30
Afgang varebil: Tirsdag den 12/6 (plads til en enkelt)
Afgang privatbil (Åse): tirsdag, den 12/6 (reserveret til tre personer)
Afgang privatbil: onsdag, den 13/6 (reserveret til tre personer)
Ad. Årets Landsby: et udvalg er nedsat bestående af Kristian B, Peter C, Claus Klaris, Connie.
Senest indsendelse af formandsberetning fredag den 23. marts kl. 10.00 til sefe@sonderborg.dk
eller cskb@sonderborg.dk
Der er møde i komitéen tirsdag den 27/3.
Ad. Pallehaver: skulle være stillet på plads hos de interesserede.
Ad. Landdistrikternes Fællesråd: Sønderborg kommune er B-medlem og er i bestyrelsen
repræsenteret ved Karsten Gram. Landsbyforum er nu C-medlem og er repræsenteret ved Anders
K. Brandt. Beslutningen om, at Landsbyforum skal være medlem af Landdistrikternes Fællesråd, er
truffet af bestyrelsen. Anders K. Brandt deltager i Landsbyforums bestyrelsesmøder (her deltager
bestyrelsen ved Agnes Nielsen, Egon Jessen og Peter Christensen).
Ad øvrigt: den 17. april kl. 18.00 inviteres repræsentanter fra Landsbyforum af Sydslesvigs forening
(SSF) om et grænseoverskridende samarbejde, f.eks. madklubber. Der sendes en invitation ud med
tilbagemelding inden den 10. april.
Ad. Turisme: Visit-Sønderborg vil sende guider ud i juli/august måned (har eksisteret i ca. to år).
Der efterlyses materialer fra landsbyerne, som kan omdeles sammen med oplysninger om aktuelle
arrangementer i sommerperioden.
Der laves plakater, som de spørger, om landsbylaugene vil sætte op på synlige steder?
Folder om alle ringrider-tidspunkter? Er lavet af alle ringriderforeningerne – findes hos kommunen
www.ringriderprogram.dk
Har I nogle lokale aktiviteter, som I ønsker besøgende skal vide og guiderne skal orientere om?
Send besked til cskb@sonderborg.dk – Connie samler op og sender videre til Mette Sehrt. Deadline: 15. april. Det drejer sig om juli og august.
Ad. Sønderborg Fællesfond: der sendes en mail rundt med oplysninger om Sønderborg
Fællesfond, et projekt fra Kooperationen og Anders K. Brandt, som efterlyser
bestyrelsesmedlemmer til projektet. Læs sedlen og meld selv tilbage til kontaktoplysningerne på
sedlen.
Ad. TV-Syd eftermiddag: Agnes deltager i et møde den 23. marts, hvor landsbyerne i Sønderborg
helst skal opnå mere synlighed.
Ad. Krydstogtsskib: der kommer et skib til Sønderborg søndag, den 7. oktober (forretningerne har
åbent fra kl. 10 – 15), hvor der bliver festivitas i byen. Der arbejdes bl.a. for en FoodWalk, for at
promovere lokale fødevarer. Turismeafdelingen har flere spændende aktiviteter i støbeskeen.
Gæsterne skal helst blive i områder. Der kører bus til bl.a. Universe og Dybbøl.
6.
Arrangementer: Årsmødet 5. april 2018
Mange har tilmeldt sig allerede. Det bliver en utrolig spændende aften, hvor der er lagt op til, at input
fra laugene skal blive sat ind som indsatsområder de næste fire år. I årsmødet for Landsbyforum
skal vælges bestyrelsesmedlemmer, og årets landsby offentliggøres. Hver formand for de

eksisterende politiske fagudvalg bidrager med 5 minutters oplæg om udvalgets arbejde på
landdistriktsområdet.
Der efterlyses en stram ordstyring.

Program:
Kl. 17 – 18: årsmøde i Landsbyforum
Kl. 19 – 20: præsentation af hvert politisk udvalg (5 minutter), hvor de giver bud på udviklingen og
forventninger til det fremadrettede samarbejde med landdistrikterne frem mod 2025.
Kl. 20:
pause og kaffe
Kl. 20.10: Gruppearbejde: lav opskriften på ”gode råd” til øget dialog, borgerinddragelse og
udvikling.
Connie sender en reminder ud inden påske – husk tilmelding (se indbydelsen)

7.

Årshjul 2018 herunder fremtidig mødeform

Kalender:
- Møder i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer holdes i magistratssalen kl. 16.30 –
19.00
- Møder i Landsbyforum holdes på følgende tidspunkter: (bestyrelsen kommer med forslag)
o Møde 1: tirsdag, 23. januar
o Møde 2: mandag, 19. marts
o Møde 3: onsdag, den 30. maj Tirsdag, den 7. august
o Møde 4: torsdag, den 27. september
o Møde 5: julefrokost fredag den 23. november på Kværs Forsamlingshus (Niels Peter
undersøger nærmere) kl. 18 – 22.00

8.

Evt.

Nyt fra laugene:
- Dynt-Skelde-Gammelgab: cykelstien på Broagerland er besluttet 2. gang så her glæder
man sig til etableringen. Opfordring til, at forvaltningerne bruger landsbylaugene – inddrage
de berørte partner. Synes, vi har fået mange ting igennem, men det kan gøres bedre – det
er ikke praktisk, at tingene ændres i forhold til ændringer i byrådets sammensætning eller
administrative ændringer.
- Kær Halvø: havde engang fået lovning på en cykelsti mellem Sønderborg og Kær, men
den faldt ud. Nu er ønsket om en cykelsti kommet på igen. God forvaltningsskik medfører,
at når der rettes henvendelse til forvaltningen, kommer der et svar indenfor et bestemt
tidspunkt (afstemt tidspunkt). En beslutning fra LDU i 2014 siger, at landsbylauget skal
orienteres i de sager, der har noget med det enkelte landsbylaug at gøre (sekretariatet skal
på cc, hvis der er gennemgående sager, der kan have interesse for flere landsbylaug).
- Landsbyforum: Cykelforum har fundet sine ben – positivt - så det ser ud til at blive et godt
fremadrettet samarbejde omkring de overordnede, strategiske ting og tidlig høring. F.eks.
burde cykelforum have været rådført inden detailplanlægning af cykelstien ved Elstrup.
- Smøl: et kerneproblem, at vi skal have dialogen op at køre med de forskellige forvaltninger,
så der bliver direkte kontakt mellem forvaltning og landsbylaug i aktuelle lokale sager. Ikke
uvilje med blot ikke tradition. Kriterier for ansøgninger til borgerinitiativpuljen – stavefejl.
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-

Kvæs-Tørsbøl-Snurom: vil gerne understrege, at det er landsbylaugene, der er talerør for
det enkelte landsbylaug. Her arbejder man med et større projekt, der kobler tre projekter
sammen: en ny landsby, en inkubationskøkken og en prøvebolig.
Elstrup: cykelsti fra Elstrup til Fynshav. Denne forvaltning har indkaldt til borgermøde for
samtlige husstande og taget direkte kontakt til de enkelte landsbylaugs formænd.
Egen: den enkelte borger kan ikke ”tvinges” til at gå direkte igennem landsbylauget, da han
nødvendigvis ikke mener det samme. Et eksempel: der var planer om en rundkørsel i
Guderup – formanden for landsbylauget ville gerne vide, hvad der skete? Teknik og miljø
lagde en tegning ind på hjemmesiden, men det var en gammel tegning. Landsbylauget ved
stadig ingenting og kan ikke få noget at vide fra forvaltningen. Da landsbyforum blev stiftet i
2007 var det stadig det samme problem – det er dog blevet lidt bedre, men ikke i mål
endnu.
Asserballe: der er blevet samlet op på kortmaterialet, der er offentlig tilgængelig. Her
havde Karin en uforglemmelig oplevelse, som hun beretter om. Connie sørger for at
landsbylaugene får et print af de stier, der ligger i hvert landsbyområde.
Grill (kommunegrill): kontakt Johanne Burgemann eller Kristian Nordstrøm, projekt og
anlæg.

Punktet om mere dialog mellem forvaltning og landsbylaug tages op til topmødet den 5. april.
Referat v. landdistriktskoordinatoren

Med kærlig hilsen
Agnes Nielsen

