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Sønderborg, den 8. september 2020 
 
 
 

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 26/5 – 8/9 2020 

 
Arrangementer: 
 
1. Webinar 

Der er i samarbejde med projektet Broagerland 3.0 

afholdt webinar om Fremtidens Landsbyer med indlæg  

af Peter Plant, Torup (Årets landsby 2019). 

Se eller gense webinaret her: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_8x47ilhPo 

 
2. Webaften 

Der afholdes web-aften for webmasterne den 9. september kl. 17.30 – 20.00 på Alsion og senere den 18. 

november samme tid og sted. 

 
3. Kulinarisk strejftog 
TOUR-BO (arbejdspakke 4, fødevarer) inviterer til kulinarisk strejftog til udsøgte restauranter, producenter 
og forarbejdningsvirksomheder i grænselandet den 7. – 8. september. 
 
4. Fødevaremarked 
Fødevarekoordinatoren har i samarbejde med Sønderborg Handel, Projekt og Anlæg i kommunen, 
Sekretariatet for Aktørudvalget og det nystartede fødevarenetværk ”Made in Sønderborg” stået bag opstarten 
af et fødevaremarked, der holder ”åben” 1 gang pr. måned.  Under punktet ”status på handleplanen for 
Fødevarer” bliver orienteret om øvrige spændende fødevaretiltag. 
 
5. Landsbyforum´s arrangementer 

Landsbyforum afholder årsmøde den 22. september, Landsbytopmøde den 21. oktober og kursus for 

landsbylaug-bestyrelsesmedlemmer den 21. november. Sekretariatet bidrager med administrativ støtte. 

 

 

Besøg udefra: 
Den 12. august havde ProjectZero i samarbejde med sekretariat for landdistrikter arrangeret en ”ZERO-tour 

og –workshop” for en håndfuld gæster udefra. Formålet var at tale om, hvorledes energirenoveringen 

by/land kan accelereres samt drøfte muligheder og udfordringer. Henning Wendelboe fra Landsbyforums 

bestyrelse deltog også ved besøget i Tandslet. 

 

Den 8. september besøger Landdistriktsudvalget i Viborg landdistrikterne i Sønderborg. Dagens temaer er 

bl.a. ”At sætte overliggeren højt” med præsentation af landsbyprojekter på Broagerland, Sønderborg-

modellen, bæredygtighed i landdistrikterne herunder lokale fødevarer og mobilitet. Repræsentanter fra 

landsbyerne og Landsbyforum er til stede. Dagens program afsluttes med en drøftelse med formandsskabet i 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer om følgende emner: 

 
- Samspil internt i områderne og mellem borgere og politikere, herunder sikring af demokratiet/at alle 

bliver hørt  

- Samspil mellem de enkelte landsbylaug og politikerne – en forlængelse af tidligere præsentation af 
“Sønderborg-modellen” samt udvalgets egne oplevelser af fordele og ulemper ved Sønderborg-modellen 
samlet set  

- Samspillet mellem Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og Sønderborgs stående politiske 
udvalg.  

https://www.youtube.com/watch?v=D_8x47ilhPo
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Opgaver: 
Hen over sommeren har alle infoland-hjemmesiderne undergået en modernisering samtidig med, at 

forvaltningens hjemmeside www.sonderborgkom.dk er blevet gennemgribende opdateret.  

 

Regeringen barsler med tilskudsordninger for omlægning af varmekilde til bl.a. varmepumpe, så 

forvaltningen arbejder sammen med klimakoordinatoren, en byplanlægger og ProjectZero på, at opdatere det 

godkendte ”Kommissorium for udfasning af olie- og gasfyr i områder udenfor fjernvarmen” fra november 

2018. Der planlægges informationsmøder, når tilskudsordningen bliver offentliggjort. 

 

Forvaltningen yder sekretærstøtte til landsbyprojekterne: ”Broagerland 3,0” og ”Kom hinanden ve´” – 

mobilitetsløsninger i landdistrikterne. Projekterne bliver forsinket i forhold til de planlagte sluttidspunkter 

pga. Corona-situationen, men allerede nu er der fra Erhvervsministeriets Landdistriktspuljen givet tilsagn 

om forlængelse af Mobilitetsforeningens projekt ”Kom hinanden ve” til 31/8 2022. 

 

Landsbyfolderen er i denne tid igennem sidste korrektur på dansk, tysk og engelsk i et samarbejde mellem 

Erhvervsservice & Tilflytterservice og sekretariatet for landdistrikter. 

 

 

Projekter: 
 
1.TOUR-BO 
Arbejdet i InterReg-projektet skrider (næsten) planmæssigt fremad på trods af Corona-situationen, og de 
forskellige arbejdsgrupper holder Skype-møder til alles tilfredshed.  

Desværre forblev grænsen mellem Danmark og Tyskland lukket i sommerperioden, hvor cykelfærgen over 
Flensborg Fjord havde planlagt sejlads mellem Egernsund-Brunsnæs-Langballigau. I en to-ugers periode 
sejlede båden indenlands på Flensborg Fjord, men indstillede sejladsen. I efteråret vil arbejdet fortsætte med 
at lave en strategi for en fremtidig grænseoverskridende sejlads over Flensborg Fjord – denne 
strategiudvikling er en del af arbejdspakke 3 i TOUR-BO projektet. 

2.MEDSAM 
Her påvirker Corona-situationen mødefrekvensen pga. lukkede grænser indtil sommer og igen nedlukning 
for deltagere fra bl.a. Århus, så næste møde er udsat til december. 

 

Kompetenceudvikling: 
Landdistriktskoordinatoren har sammen med klimakoordinatoren og én medarbejder fra ProjectZero 
deltaget i Energifonden´s ”Summer School”. Dette to-dages arrangement bliver oplevet som både fagligt 
inspirerende og fyldt med gode snakke om, hvad vi hver især kan gøre i vores dagligdag for at bidrage til, at 
Danmark når som ambitiøse klimamålsætning. 

 

Personale i Sekretariat for landdistrikter: 

o Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator 
o Åse Ditlefsen Ferraõ, projektkoordinator for fødevareindsatser, projektansættelse 
o Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 
o Carl Erik Maa, jobskaber i landdistrikterne 

http://www.sonderborgkom.dk/

