
1  

  
 

Indkaldelse til møde i Forum 

Sted. Alsion, dato. 04-06-19 tid.: kl. 19.00 
 

Tilmelding: cskb@sonderborg.dk  

 

Dagsorden + Referat 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

 
2. Præsentation af den nye bestyrelse i Landsbyforum 

Bestyrelsen består af Agnes Nielsen, Svenstrup (formand), Henning Wendelboe,   

Kettingskov (næstformand) og Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom 

(kasserer) 

 

 

3. Valg af ordstyrer 

Niels Peter Nielsen, Kværs 

 

 

4. Beslutninger: 

4.a Ansøgning til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer om støtte til 

“Folk møder folk” – kompetenceudvikling og aktiviteter v. Agnes 

 

Enighed om at sende en ansøgning til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer 

omkring støtte til følgende på ialt 77.750 kr.: 

 

1. Netværkskursus “Folk møder folk” den 30. – 31. August 2019 med SSF og 

Landsbyforum 

2. “Sammen om demens” – inspirationstur til Englan 

3. “Demokrati er ikke noget man har, det er noget man arbejder” for – 

kursus for generationer 

 

4.b Projektforslag om synlighed på adgang til toiletter ved kirkerne v. Agnes 

Der arbejdes på et samarbejde mellem provsten, Projekt&Anlæg (Kristian Pedersen 

Nordstrøm), Landsbyforum (Agnes Nielsen), turismekonsulenten (Michael Sørensen) 

og Sekretariat for landdistrikter om at åbne toiletterne ved kirkerne mere op for 

offentligheden ved at øge synligheden eller andet, så servicen øget for besøgende til 

landsbyerne. 

 

 

4.c Dato for landsbytopmøde I år 2020: Onsdag, den 22. april 2020 
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4.d Valg af repræsentant fra Landsbyforum i forberedelserne til Genforening 

2020  

Bestyrelsen finder en person, der kan “holde øje” med, hvad der sker omkring 

arrangementerne / puljerne I forbindese med Genforening 2020 

 

 

5. Drøftelser: 

5.a Booking af landsbybusserne for alle landsbylaug I kommunen v. Niels 

Peter 

 

Det er fremadrettet mulig for ALLE Landsbylaug at booke landsbybussen. 

 

Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer: 
 

Dynt-Skelde-Gammelgab: http://www.dyntskelde.dk/landsbybussen/ 
Kværs-Tørsbøl-Snurom: http://kvaers-sogn.dk/landsbybuslandsbybil/ 
Lysabild: https://www.lysabild-sydals.dk/landsbybussen/ 

 

Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du      

modtog den i. Tag på tur med familie, naboer og venner 
 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN  
LANDLIGE HYGGE  se her: https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU 

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen 
med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/ 

Kontakt: 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann  

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, Roy Hansen og Caja Hansen  

Lysabild Landsbyråd, Erling Junker og Allan Tychsen 

 

5.b Opsamling på landsbytopmødet 2019 

Kladden for opsamling fra Landsbytopmødet sendes rundt til orientering. Godkendelse 

ved næste møde den 27. August. 

 

 

6. Orientering: 

 

6a. Skulpturudveksling 

Skulpturudveksling: der er udvalgt 8 landsbyer, der får en skulptur opsat i oktober – 

indvielse fredag den 11.oktober 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dyntskelde.dk%2Flandsbybussen%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009446859&sdata=dEkNgvzUKHi4gwYqwVQHlVsEQauONPQLRMyS%2FQEhJS0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkvaers-sogn.dk%2Flandsbybuslandsbybil%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009456855&sdata=DW%2FRf8l%2BmVcuh82PlpKQfykIq4mNDyKJb803tiVkZ3w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lysabild-sydals.dk%2Flandsbybussen%2F&data=02%7C01%7CRoy_Hansen%40Danfoss.com%7Cafb13ebf06af4e44398908d71a9571d1%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637007102009456855&sdata=kQdCOwubMxNcb1b9gfCbIUuhlMeymkiU%2Bb0y1AtfMUI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU
http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/
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6.b Global Kids v. Gretel 

Der kommer dansere fra Afrika i perioden 22/9 til 6/10 i alderen 9 – 18 år. De fem 

deltagende friskoler og landsbylaug, er enormt engagerede.  

 

6.c  Referat fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, herunder 

Landsbyforums rolle 

Se https://sonderborgkommune.dk/dagsordener - vælg “Udvalget for landdistrikter, 

natur og fødevarer “ og dato for møderne. 

 

6.d  Årsmøde I Landdistrikternes Fællesråd 

Det foregik stille og rolig den 29/3 med fokus på det forestående valg. 

 

6.e  Referat fra tilflytterkursus v. Ina 

Det var et spændende arrangement den 18/3 med informationer omkring, hvad 

tilflytterservice tilbyder. Foreningslivet er en måde at danne netværk – der findes 

initiativer, der hedder Networker.  Carl Erik sender et referat til Landsbyforum. 

 

6.f  Bornholm 2019 v. Henning 

Der er afgang søndag den 9/6, mandag den 10/6 og onsdag, den 12/6 – stadig enkelte 

ledige pladser. Meld bare ind til cskb@sonderborg.dk hurtigst mulig. Sønderborg er 

partner i ”Landdistrikternes Telt”, hvor vi deltager i forskellige debatter. Pris: gratis for 

medlemmer af landsbyforum (bestyrelsesmedlem af et landsbylaug) – ægtefælle betaler 

1000 kr.  

 

6.g Besøg udefra: 

i. Nordfyns kommune gæstede Sønderborg den 2. Maj, hvor Henning 

Rasmussen var guide sammen med Gerhard Jacobsen og Niels Peter 

Nielsen på rundtur på Broagerland. Foruden halvøens historie, hørte 

de også om cykelfærgen, landsbybusserne og “Sønderborg-

modellen”. Der var kaffebord på Rønhave på Kær, hvor 

fødevarestrategien var I fokus. 

 

ii. Cykelfagrådet 

Den 21. Maj var der besøg af cykelfagrådet, der normalt holder 

møderne I de store byer, men denne gang besøgte de Sønderborg. 
Dette blev også til en tur til Broagerland, da de bl.a. skulle se 

cykelfærgen. Guider var Rudi Cargnelli, Gerhard Jacobsen og Agnes 
Nielsen. Der sad en person på Kør-mæ-bænken (Ingebeth Clausen). 

Gæsterne gik til Cahtrinesminde. Gæsterne var imponerede over, 
hvad der laves i Sønderborgs landdistrikter. 

 
 

 
 

 
 

 

https://sonderborgkommune.dk/dagsordener
mailto:cskb@sonderborg.dk
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7. Evt. 

 

a) Der er afholdt et Dansk/tysk mini-folkemøde i Tydal den 24. maj (afslutning på 

interreg-projektet ”Benefit4Regions”): der var debatter, workshops og udstillinger 

af de indsatser, der har været arbejdet med de sidste tre år i Benefit4Regions. 

Hardy fra Kværs-Tørsbøl-Snurom snakkede med mange, der spurgte ind til 

cykeltraileren.  Der var en god stemning.  Det er et stor område i spejderlejren i 

Tydal. Stemningen var meget afslappende – gode debatter med danske og tyske 

deltagere, der udvekslede erfaringer. Både historisk set, fremadrettet og i dag. 

Bl.a. var der unge mennesker, der fortalte om, hvad der tiltrækker dem i 

landdistrikterne. Man skaber selv sin virkelighed. Sproget var ingen barrierer, da 

der var dygtige tolke til stede.  

 

b) Tilbagemeldinger på rettelser i tilflytterfolderen – fredag kl. 10.00 til 

cskb@sonderborg.dk  

 

c) Cykelfærgen starter sejlads den 28. juni. Der er også ekstra åbent på teglværket 

– det vil være muligt at ta´ hestevognen fra færgen til teglværket. Husk Det 

levende museum på Cathrinesminde Teglværk. Alle må gerne tage foldere og 

sætte op i nærområdet. 

 

d) Kommer der blomsterløg i år? Connie spørger Kristian. 

 

e) Landsbyforum beder udvalgsformændene om at levere et lille skriv til alle 

landsbylaugs hjemmesider (svært at gengive for bestyrelsesmedlemmerne) 

 

f) Status på rundkørsel ved Egen: netop afholdt et stort infomøde i Guderup – der 

var ca. 150 fremmødte. Sandwich og drikkevarer. Der blev lyttet til deltagernes 

tale. Nu venter de frivillige spændt på, om der holdes et møde mere, hvor input 

fra mødet bliver omsat til noget mere konkret. Aage håber, at de bløde trafikanter 

nu er sikret fremadrettet. Tror, der er fundet en god løsning.  

  ”Gi´os et praj” – der blev oplyst, at der kommer nyt asfalt (Guderup,   
  Sjellerupskov), og pr. SMS modtog ejerne en besked om, at vejen ville blive 

  spærret af.  
 

g) På Broagerland er der humor … en skellet sad på bænken med tommelfingeren 

oppe  

 

h) Ingebeth: loppemarked rally på Broagerland (Vemmingbund, Smøl, Gammelgab) 

– er der nogen, der har nogle beach-flag? F.eks. ”Landsbylaug Loppemarked” 

 

i) Blans, årets landsby, byfest over 5 dage, omsætning på 150.000 kr. over disse 

dage. Pladsen var smæk-fyldt med mennesker.  

 

j) Asserballe: har set at kør-mæ-bænken i Lysabild bliver benyttet af en tørstig 

person, der skal til Skovby Kro. 
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k) PAK: mangler et forsamlingshus på Nordals, har netop fået nedlagt en børnehave, 

der står tom. Ville gerne have børnehaven omdannet til et medborgerhus – men 

desværre skal den rives ned. Fælleshus i Dynt – et eksempel på, at seks familier 

gik sammen og købte huset, der i dag bliver brugt som foreningshus. Vigtig, at 

der er nogen, der vil drive det. 

 

l) Den gamle bank i Tandslet er købt af nogle private, men vil gerne have hjælp til 

et foreningshus, med støtte fra kommunen – ærgerlig. Parkeringsbåsene skal 

helst følge med købmandsbutikker, hvor der er indsamlet 700.000 kr. 

 

m) Kommunen støtter ikke drift – underlagt bestemte regler. Godt råd: Dan en 

forening selv – bestem selv! 

  

n) Søg midler fra puljer, lav crowfunding 

 

o) Musik i privaten: musikrådet laver 12 – 14 arrangementer næste år, der foregår i 

private hjem. Landsbylaugene / private kan melde ind til lyngsofoged@gmail.com 

og sige, at I gerne vil være med. Musikrådet har en liste med professionelle 

musikere, som man kan vælge. Musikerne er gratis. Indgangsprisen er 40 kr., 

som går til værten i form af kaffe/kage. De spiller 2 x 45 minutter. Indtil nu har 8 

– 10 private meldt ind.  Ingen krav om antallet af deltagere – skal bare være i 

forhold til stuens størrelse. Formålet: musikken skal ud i hele kommunen. 

 

p) Næste møde den 27. august kl. 19.00 på Alsion. 

 

q) Referatet lægges på www.sonderborgkom.dk – se under fanen:  landsbyforum 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Landsbyforum 

 

 

mailto:lyngsofoged@gmail.com
http://www.sonderborgkom.dk/

