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Sønderborg, den 24. november 2020 
 
 
 

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 9/9 – 24/11 2020 

 
Arrangementer: 
 
1. Hvordan får jeg tilskud til mit hus? 

Sekretariatet for landdistrikter har sammen med klimakoordina-

toren og ProjectZero haft fokus på en ny tilskudspulje til energi-

renovering af boligen. Der har været afholdt fysiske møder den 

22/10, 27/10 og 29/10 i hhv. Svenstrup, Bakkensbro og Sydals-

hallen, mens et stort publikum har fulgt med i liveudsendelsen 

på ProjectZero´s Facebook-side. Her blev spørgsmål besvaret 

løbende under udsendelsen.  

 

o Optagelserne kan stadig ses på https://www.facebook.com/ProjectZERO.Sonderborg.  
o Læs invitationen her  

 
 

2. Webaften 

Der afholdes web-aften for webmasterne den 18. november 2020 kl.  17.30 – 20.00 på Alsion. 

  

 
3. Fundraisor-kursus 

Pga. corona-situationen har Landsbyforums bestyrelse valgt at udsætte det spændende kursus den 21. 

november til maj 2021. Vi melder en ny dato ud, så snart vi har aftalerne på plads med alle indlægsholderne.  
 

Vi erstatter modulet ”Fingren ud” med et digital kursus allerede den 24/11 kl. 19.30 – 21.30.  Vi taler om 

fundraising og den gode ansøgning. Kurset henvender sig til de bestyrelsesmedlemmer i landsbylauget (og de 

personer, der sidder i en arbejdsgruppe med ansvar for fundraising), der netop sidder med et større projekt 

eller har ét i støbeskeen. Tanken er, at så kan vinterens mørke tid bruges til at finpudse ansøgninger, der skal 

sendes ud det næste halve år. 

Underviseren er Stine Skaarenborg, Primus Motor, der har mange års erfaring med fundraising.  

  
Vi har spurgt Stine, hvad deltagerne får ud af at deltage? Hun svarede: 
- du/I får viden og værktøjer til udvikling af jeres projekter 
- du/I får indsigt i fondene og hvad der rører sig som jeres projekter med fordel kan tale ind i 
- du/I får input til hvordan I skriver en målrettet og konkurrencedygtig ansøgning 
- du/I får ”opskriften” til at udvikle et godt og fondsrelevant projekt 

 
4. Landsbyforum´s arrangementer 

Landsbyforum har afholdt årsmøde den 22. september og Landsbytopmøde 

den 21. oktober. Den nye bestyrelse i Landsbyforum består af Angela 

Coriand, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen. 

Sekretariatet har bidraget med administrativ støtte, og referaterne kan læses 

her: 

 

o Årsmøde 
o Landsbytopmøde 

 

https://www.facebook.com/ProjectZERO.Sonderborg
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/projectzero_3-infomoeder_final_jv-ugeavis.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/indstatsomraader/landsbyforum/dagsordener-og-referater-i-landsbyforum/
https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/indstatsomraader/landsbyforum/indsatsomraader-i-landsbyforum-2/landsbytopmoeder/
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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 januar 2021 forventes at kunne 
indkalde til det første strategiske møde mellem de tyske partnere – TAFF og Kreis Schleswig Flensburg – 
samt Destination Sønderjylland, Aabenraa og Sønderborg kommuner.  Denne strategiudvikling er en del af 
arbejdspakke 3 i TOUR-BO projektet. 

Den første gourmet-rute forventes at åbne i foråret 2021 som en del af arbejdspakke 2. I arbejdspakke 3 er en 
guide til ”Bæredygtig turisme” på trapperne. 

2.MEDSAM 
Her påvirker Corona-situationen mødefrekvensen, så der nu holdes flere digitale møder løbende – hvilket er 
en fordel. I december er en samling af parterne i Norge aflyst, og ligeledes erstattet med et digitalt møde. 

3. Historisk Frugthave 
Personalet (Anne, Åse og Connie) indgår i sparringen af projektet ”Historisk Frugthave” på Kær. Her er 
flittige hænder i gang med at gøre jorden klar til dyrkning i foråret.   

4. Kom hinanden ve´- delebank for alle 
Carl Erik Maae og Connie Skovbjerg er aktive sparringspartnere i Mobilitetsforeningen, der delvis har sat 
projektet på pause indtil foråret. Projektet drejer sig om at øge mobiliteten og samkørslen med NaboGo 
appén. Der sættes landsbybusser på vejen i foråret 2021, og bookingen inkluderer kør-mæ-bænkene, som 
mødesteder mellem chauffør og den person, der har brug for samkørsel. Næste trin er at undersøge 
mulighederne for at bruge bookingportalen til landsbyernes grejbank, der sættes i system det næste års tid. 

5. Broagerland 3.0 
Sekretariatet bidrager med aktiv sparring i dette projekt, der forløber lidt langsommere end forventet pga. 
Corona-situationen, men alligevel oplever fremdrift. Læs mere om projektet her.  

 

 

Personale i Sekretariat for landdistrikter: 

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

 
Fra den 1. november har sekretariatet kontor på Alsion – nabo til ProjectZero. 

https://www.broagerland.dk/

