
Sønderborg 

Landsbyforum

Årets landsbytopmøde
Tirsdag, den 4. april 2017, Kl. 17.00 – 21.00

Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center,

Hvad kan vi hver især bidrage med, for at skabe en positiv udvikling 
gennem konstruktivt samarbejde og dialog i kommunen?
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1.Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
O søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til én, som jeg har kær.

2.Hun købte af de hvide og de blå
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på.

3.Og de kom svævende i ring og rad.,
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er idag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.

4.Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter!
Det er idag et vejr, et solskinsvejr-! 5.

Det er i dag et vejr ..
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Kl. 17.00 Velkomst ved Landsbyforum, præsentation og sang efterfulgt af årsmøde iSønderborg Landsbyforum iflg. vedtægterne 
kl. 18.00   Fællessang + spisning
kl. 18.45 Indlæg og status ved de frivillige medlemmer af Landsbyforum. Eksempler på samarbejde, der skaber udvikling og levende landsbyer

• Gl. Gråsten: Niels Peter Nielsen, Kværs
• Gl. Broager: Ingebeth Clausen, Smøl
• Gl. Sønderborg: Line, SL2017 
• Gl. Augustenborg: Karin Autzen, Asserballe
• Gl. Sydals: Erling Junker, Lysabild
• Gl. Nordborg: Poul Erik Nørgaard, Oksbøl
• Gl. Sundeved: Karsten Fanø, Blans
• Benefit4Regions (kort) v. Connie Skovbjerg

Kl. 19.15 Kommunikation og dialog mellem borgere, embedsmænd og politikere (og omvendt) i landsbysager - hvordan kan vi gøre det bedre?
• Medborgerskab v. Erik Lauridsen
• ”Giv et praj” + Asfaltpuljen v. Jette Bork, Projekt&Anlæg
• Kvik-café v. Tina Callesen, Byg&Bolig
• Gas-busser v. Tina Aagaard Mørkeberg, Trafikplanlægger

Kl. 19.40 Erhvervsservice, Turisme og Tilflytterservice
• Tatjana Rode, bosætningskoordinator
• Michael Sørensen, turistkonsulent

Kl. 20.05  Kaffe og kage
Kl. 20.15 Politikerrunden: ”Face to Facebook”. Dialog mellem udvalgsformænd og deltagere ved de høje borde, hvor der stå et spørgsmål på 

hver navneskilt. Efter 2 minutter lyder et pift, og alle bytter plads (ikke politikerne).
Kl. 21.00  Tak for i aften v. Landsbyforum

Program:



Sønderborg 

Landsbyforum
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning ved formanden
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Valg af formand, næstformand og kassérer, på valg:

• Agnes Nielsen, formand

• Peter Christensen, næstformand

• Pia Feldstedt, kassér 

6) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

• Per Kortbæk Andersen

• Asmus Madsen 

7) Indkomne forslag

• §4  ”Der holdes et årsmøde i første kvartal ..” ændres til ”Der afholdes et årsmøde i forbindelse med et årligt Landsbytopmødet”

• §4 stk. 1: ”Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant..” ændres til ”Valg af 2 bilagskontrollanter..”

8) Eventuelt

Dagsorden:
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§ 1 NAVN
Netværksforeningens navn er Landsbyforum, Sønderborg.
Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet til en netværksforening pr. 29/2 2016. Netværksforeningen er 
hjemmehørende i Sønderborg kommunen.  

§ 2 FORMÅL
Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med Landdistriktsudvalget i Sønderborg 
Kommune.
Formålet er 

1) at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene* i Sønderborg Kommune 
*eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening*; der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør overfor andre landsbylaug og kommune, samt 
arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets 
beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og kommune

2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Gerne i samarbejde med kommunen, 
turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

3) tæt samarbejde og sparring med Landdistriktsudvalget **

**Landsdistriktsudvalget er et §17 stk. 4 udvalg, hvor 7 personer er valgt som repræsentanter for landsbylaugene, hvilket ofte skaber personsammenfald og tætte 
relationer. Relevante sager fra Landsbyforums møder, kanaliseres til politisk behandling i Landdistriktsudvalget. Indsatsområderne i Landdistriktsudvalget er 
defineret på baggrund af input fra landsbylaug og Landsbyforum, og understøttes af byrådets vision om: ”levende landsbyer, der er eftertragtede bomiljøer med 
en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder. Byrådet vil arbejde for, at 
kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.” 
Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af de tilsluttede landsbylaug, uden en 
forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med Landdistriktsudvalget via Sekretariat for landdistrikter, men fællessager kan 
bringes til politisk behandling i Landdistrikts-udvalget (eller øvrige udvalg) på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.

Vedtægter:



Sønderborg 

Landsbyforum
§ 3 VALG
Landsbyforum består af 1 person fra hver landsbylaug (eller repræsentant for lokalsamfundet, 
se under formål, pkt. 1) udpeget af landsbylaugets bestyrelse. Det er tilladt at deltage med flere end 1 person fra hver landsby til møderne i Landsbyforum, men 
hver landsbylaug har 1 stemme. Medlemmer af landsbyforum udpeges lokalt i hht. landsbylaugets egne vedtægter. 
Landsbyforum vælger en formand, næstformand og kasserer ved årsmødet
Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælp ved møderne.

§ 4 ÅRSMØDET
Landsbyforum afholder ikke årlige generalforsamlinger pga. valgprocedure i hht. §3. Der holdes et årsmøde i første kvartal og indkaldes via opslag på 
www.sonderborgkom.dk mindst 4 uger før årsmødet. Årsmødet ledes af en på årsmødet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. 
Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning ved formanden
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Valg af formand, næstformand og kassérer
6) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt 

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af Landsbyforum, så denne har forslaget i 
hænde senest 2 uger inden årsmødet.
Derudover holdes et stort fællesmøde i 2. kvartal for medlemmer af alle landsbylaug, Landsbyforum og Landdistriktsudvalget samt indbudte gæster.

Vedtægter:

http://www.sonderborgkom.dk/
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§ 5 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM
Eventuel nedlæggelse af landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbyforum og herefter vedtages med 2/3 flertal
på det årlige møde for alle landsbylaug. 

Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ. Hvis et sådan ikke eksisterer føres pengene tilbage til 
landsbylaugene.

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§7 ØKONOMISKE BINDINGER
Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de for landsbyforums indgåede forpligtelser, for hvilke alene Landsbyforum hæfter med dens respektive 
formue. Landsbyforum kan søge eksterne midler til specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.
Landsbyforum forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret.

Sønderborg, den 29/2 2016

Vedtægter:
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SPEJDERNES LEJR 2017

Kær Landsbylaug

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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LandsbyforumTEMA: Vi sætter spor

Vi vil sætte spor – i os selv, hinanden og omverdenen
•Udvikling af det enkelte individ
•Sammen kan vi mere
•Vi tager ansvar for den jord, vi er sat på
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SPEJDERNES LEJR 2017
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LEJRINDRETNING
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VI SÆTTER SPOR



Sønderborg 

Landsbyforum

SL2017 – LEJRLEDELSENS ORGANISERING
Bestyrelsen for SL2017

Lejrchefer
SEK
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AKTIVITETER 
 Obligatoriske for de 10-17 årige

 2 rejser: Sci-Spejd og Kultur-Spejd

 Rejserne foregår på Kær Vestermark 

 Helstøbt oplevelse, som vil indeholde noget sjovt, uddannelse og refleksion 

 Primær målgruppe 16-25 årige, men er for alle målgrupper

 Projektby – FABtown på lejren

 For alle spejdere

 Aktiviteter kan afholdes over hele kommunen

 Alt fra hike, voksenuddannelse,  vandaktiviteter, natløb, besøg på Universe mv.

 Partnerskab mellem virksomheder/organisationer  i hele DK
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DET SKER PÅ LEJREN

Lørdag
22. Juli 2017

Søndag
23. juli 2017

Mandag
24. juli 2017

Tirsdag
25. juli 2017

Onsdag
26. juli 2017

Torsdag
27. juli 2017

Fredag
28. juli 2017

Lørdag
29. juli 2017

Søndag
30. juli 2017
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PARTNERSKABER INDGÅET

Udkast af indgåede partnerskaber 

/ Naturstyrelsen 
/ Teglværkerne 
/ Nydamsbåden
/ UNESCO learning city 
/ SAABU
/ Grænseforeningen
/ Mindretals foreningerne 
/ Historiecenteret 
/ Sønderborg slot
/ SDU
/ Vedvarende Energi 
/ Danfoss 
/ Lokale fødevareproducenter
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AKTIVITETSKATALOG OG SIDEPROGRAM

Aktivitetskatalog   
/Frie – SL2017
/Lokale frie 

Sideprogram 
/Lokale frie
/Åbne frie SL2017 
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ALLE KAN VÆRE MED I SPEJDERNES LEJR
•Deltager - også ikke-spejdere

Foreninger kobles sammen med lokal 
spejdergrupper inden lejren 

•Frivillig - hele lejren eller dage/timer 

Tilmelding via: www.spejderneslejr.dk

•Gæst - åben lejr alle dage. 

Gratis entré, P-afgift, shuttlebusser til byen 

•Partner – lejren som udstillingsvindue

oVirksomheder – aktiviteter – i eller uden for
lejren, sponsorer, leverandører
oOrganisationer – aktiviteter i lejren, fx 
Naturstyrelsen, landsbylaug
oForeninger – aktiviteter – i eller uden for 
lejren

http://www.spejderneslejr.dk/
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SPØRGSMÅL?

Kontakt:
Projektleder Projektassistent
Mikkel Harritslev Line Sørensen
2790 0475 2790 8179
mhne@sonderborg.dk lnsr@sonderborg.dk
Perlegade 53

mailto:mhne@sonderborg.dk
mailto:lnsr@sonderborg.dk
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Turismeindsatsen under SL2017

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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3 overordnede fokuspunkter

• Overnatning 
• Oplevelser
• Service

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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Overnatningssituationen

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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Mere og bedre turistservice

• Frivillige

• Turistservicemedarbejdere

• Bureau, stande og spots

• Materialer

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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KNUDEPLADSEN
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Oplevelser
- for spejdere, pårørende og øvrige gæster

film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
film/Spejdernes Lejr 2012.mp4
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Yderligere spørgsmål?

Kontakt:
Turismekonsulent Bureauleder, Visit Sønderborg
Michael Sørensen Mette Sehrt
20 36 42 91 27 90 75 33
mcsr@sonderborg.dk ms@visitsonderborg.com


