Referat fra møde i Landsbyforum den 12. maj 2016
Deltagere:
Karin Autzen
Agnes Nielsen
Asmus Madsen
Jørgen Wilkenskjeldt
Connie M. Skovbjerg
Medlem af landsbylauget
Kent Mynch
Henrik Henriksen
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Åge Hansen
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Ingebeth Hansen
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Helle Johannsen
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Pia Feldstedt
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Svenstrup
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Ordstyrer: Asmus Madsen, referent: Connie M. Skovbjerg
Udenfor referat: PS. pga. tekniske problemer (dokumentet blev IKKE gemt korrekt) er dette
referat blevet redigeret i forhold til den udgave, der blev skrevet på mødet. Vær venlig at komme
med kommentar, hvor der er fejl og mangler!

2. Godkendelse af referat
Godkendt. De næste møder: 8/9, 1/12 (julefrokost)
Indlæg ved Frivillighedshuset udgår.

3. Nyt fra landsbylaugene
Ingebeth fra Smøl fortalte om den nye ”Broagerland portal”. Pressedækning på primo juni.
Status og oversigt over antallet af lokale udviklingsplaner i 2. generation. Der er p.t. 21 planer
færdige. http://sonderborgkom.dk/lokale-udviklingsplaner/ Det næste halve år håber vi, at alle
har holdt borgermøder og lavet udviklingsplaner. Der indkaldes til fællesmøder i gl. Sydals, gl.
Augustenborg og Kær.
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4. Status
Sønderjysk kaffebord hos NaturErhvervstyrelsen
Kommunen havde planlagt en tur til NaturErhvervstyrelsen i København den 3/3 2016, hvor
formålet er at fremvisning Sønderborg kommune, som et godt sted at bo. Et café-miljø med
sønderjysk kaffebord bliver stillet op. Kent Mynch refererede fra turen, hvor i alt 2 personer fra
Landsbyforum deltog. Det var en stor succes.

Topmøde på Kegnæs
Der har været afholdt topmøde d. 19 /4 på Kegnæs med ca. 80 fremmødte. Èn repræsentant fra
hver af de gamle kommuner fortalte om de tiltag i landsbylaugene, hvor samarbejdet mellem
landsbylaug, politikere og administration har været en succes (kaldet ”samskabelse”). Desuden
fortalte repræsentanter fra Teknik&Miljø, Projekt&Anlæg, Kultur og Fritid om arbejdsområder,
hvor landsbylaugene er en vigtig medspiller.
Årets Landsby
Årets landsby blev kåret, og det blev Svenstrup. Se omtalte på www.sonderborgkom.dk. Den 3.
juli holdes fest, hvor alle landsbylaug inviteres med. En vandrestatue sættes op og der medfølger
5000 kr. + bronze skilt af Vibeke Fonnesbæk.
Landsbyforum besluttede, at næste år sender alle landsbylaug / bylaug / landsbyråd o.lign. deres
formandsberetning fra generalforsamlingen til sekretariatet (cskb@sonderborg.dk) som ansøgning
til ”Årets landsby”. Dommerkomitéen vælger kriterier og udpeger årets landsby 2017. Det vil sige,
at alle landsbyer er kandidater.
Samtidig med formandsberetningen sendes liste over bestyrelsesmedlemmer.
Formandsberetningen indeholder altid en oversigt over årets aktiviteter i landsbyen. Hvis der
ingen beretning og generalforsamling er, tages stilling til situationen i Landsbyforum.
Pallehaver
Ca. 40 pallehaver er sat ud i landsbyerne. I år må landsbyborgerne selv høste og spise
krydderurterne, mens det næste år fungerer som en gave til spejderne fra landsbyerne. På
pallehaverne monteres et skilt med teksten: Vi sætter spor … fra landsbyerne til spejderne 2017.
Styregruppe, der har ansvaret i samarbejde med sekretariatet for pallehaverne:
- Peter, Stolbro
- Pia, Adsbøl
- Kenni, Kær
- Agnes, Svenstrup
Besøg udefra:
Der har været besøg fra både Holbæk og Kalundborgs landdistriktsudvalg. Her har både
landdistriktsudvalget, landsbyforum og sekretariat for landdistrikter fortalt om dét arbejde, der
gøres på landdistriktsområdet i Sønderborg i et tæt samarbejde mellem parterne.
Arbejde omkring nye laug i kommunen:
Repræsentanter fra Sottrupskov og Ragebøl deltog ved Landsbytopmødet, da de er interesseret i
at danne et landsbylaug. Brandsbøl har allerede holdt borgermøde, og deres landsbylaug er under
stiftelse. Her gik snakke på, hvorvidt Lunden skal samarbejde med Brandsbøl eller have deres
egen fælles forening.
Folkemødet på Bornholm 2016:
I alt 18 personer (1 afbud pga. sygdom) deltog fra Sønderborg i Folkemødet
på Bornholm. På programmet var debatter fra de 11 deltagende kommuner i
det fælles landdistriktstelt, og fredag aften var de lokale deltagere vært ved
VM i Synnejysk. TV Syd bragte efterfølgende et indslag fra aftenens
konkurrence. I august sætter deltagerne sig sammen og laver en evaluering
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fra folkemødet, der kan danne grund for en beslutning om evt. gentagelse af udflugten i 2017.

3. Orientering fra Landdistriktsudvalget
Link til dagsorden og referat fra Landdistriktsmøderne:
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3351_11074490&fusionid=11074489&web=2
&docSysId=3351
Det er en god idé, hvis man tilmelder sig nyhedsbrev, hvor der automatisk bliver fremsendt link til
kommunens dagsordener. Klik på: https://polweb.sonderborg.dk/ipol/#Group2, se højre side af
skærmen og tilmeld dig det udvalg, du ønsker at modtage dagsordener fra.
Ny pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene:
Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget for 2016 – 2019, afsat en pulje til
borgerinitiativer fra landsbylaugene på 500.000 kr. årligt. Puljen kan søges 4 gange pr. år i
forbindelse med møderne i Landdistriktsudvalget (dead-line er 1 mdr. før mødet).
Der kan gives støtte til projekter, der er beskrevet i den lokale udviklingsplan, og hvor der er
minimum 40% i egenfinansiering. Denne egenfinansiering må ikke bestå af medfinansiering fra
Landdistriktsudvalgets udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100
kr/time.
Følgende projekter har modtaget støtte fra udviklingspuljen
o
o
o
o
o

o

Østerholm landsbylaug, kr. 10.000 til badebro
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug, kr. 19.800 til energiforbedringer på Dynthuset
(Helle Johansen deltog ikke under behandlingen)
Avnbøl-Ullerup landsbylaug, kr. 36.607,20 til en lovpligtig fedtudskiller (Asmus Madsen
deltog ikke under behandlingen)
Kegnæs Landsbylaug, kr. 12.587,50 til PR-materialer
Oksbøl landsbylaug, kr. 115.000 til Pumpehuset ved Mjels Sø (udenfor referat: status pr.
1. august er, at LAG Sønderborg Aabenraa og Aage V. Jensens fond har sørger for 100%
finansiering af projektet, der nu skal igennem myndighedsbehandling før byggeriet kan gå i
gang)
Skodsbøl landsbylaug, kr. 26.711,25 (solcelle) og kr. 16.822,50 (varmeveksle) til
klubhuset.

Der er uddelt kr. 237.528,50 af puljens sum på 500.000 kr.
Pulje til forprojekter og forundersøgelser, der skaber merværdi og vækst i
landdistrikterne
Følgende forprojekter har modtaget støtte fra forprojekt-puljen:
o

”Turistguider på Alsfærgen” kr. 73.000

o

”Barrierer og muligheder for etablering af en mobil event-trailer” kr. 35.000 (forprojektet
er efterfølgende blevet udvalgt til at deltage i projektet ”Deleby” og herigennem øges
chancerne for at finde ekstern medfinansiering til senere gennemførelse)

Strategi for "Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde"
Oplægget blev godkendt af landdistriktsudvalget og (udenfor referat) den 1. juni godkendte
byrådet strategien. Den 1. august afholdes ”Future Camp”, hvor forslag til handlinger,
pilotprojekter og indsatser, skal fødes og drøftes.
Årets Landsby i Sønderborg
På baggrund af evaluering og drøftelse bedes Landsbyforum træffe beslutning om, hvordan Årets
Landsby vælges.
Erhvervsfremmende indsatser i landdistrikterne
Der skal ses på, hvorledes der kan sættes yderligere fokus på erhvervsfremmende indsatser
sammen med vækstforum og erhvervsafdelingen.
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Midtvejsevaluering af indsatserne for fremme af konvertering fra oliefyr til grønne
varmeløsninger i områder udenfor kollektiv forsyning i Sønderborg Kommune
Der afholdes en ny omgang ”Fix-din-varmekilde” i udvalgte områder pga. en positiv
tilbagemelding fra deltagerne ved først omgang. Programmet finpudses og rettes til. Møderne er
den 4. og 6. oktober i Blans, Sottrupskov, Asserballe og Kegnæs.
Skulpturudveksling:
Omkring 1. juni flytter alle skulpturer plads igen. Se hjemmesiden www.sonderborgkom.dk.
Børneteater 2017:
Vi er I Sønderborg Kommune værtsby for den store børneteaterfestival ”Aprilfestivalen 2017”.
Sønderborg Kommune vil i hele uge 17 2017 emme af gratis professional børneteater til glæde for
alle borgerne i Sønderborg Kommune. De landsbyer, er ønsker at modtage en børneteaterforestilling i foråret 2017, melder ind. Herefter inviteres de til møde med Kultur/Fritid/Event
omkring de praktiske forhold. Der er forslag om, at mindst én landsby i hver af de gamle
kommuner modtager en forestilling.
Mandag til torsdag i uge 17 kl. 17 og kl. 19 vil der tilbydes ca. 25-30 forestillinger heraf en andel
internationale gæstespil rundt i Kommunen. De 17-19 forestillinger der skal være rundt i
Kommunen, er kun en lille det af alt det børneteater, der skal foregå i løbet af uge 17.
Følgende har vist interesse for at blive en del af ovennævnte: ”Det lille teater”, Asserballe, Holm,
Skovby/Lysabild, Stevning Kulturhus, Oksbøl Sogneforening, Svenstrup og Kær. Er der flere? Meld
venligst hurtigt tilbage til sujd@sonderborg.dk. Suzanne inviterer til praktisk møde forud for
næste møde i Landsbyforum den 8/9 kl. 18.00. Interesserede, der er medlemmer af
Landdistriktsudvalget inviteres til kl. 15.30.
Post Danmark rundt:
18 cykelhaver bliver stillet op langs ruten fra Tørsbøl til Sønderborg
via bl.a. Adsbøl, Nybøl, Ragebøl. De bærer et skilt med teksten: Vi
sætter spor fra landsbyerne til spejderlejren 2017.

Cyklerne har blomsterkasser på bagagebæreren og foran som en frisk
hilsen og reklame for landdistrikterne.

4. Evt. og næste mødedato
-

-

Fælles projekt på Nordals den 3. september 2016: Fjordens dag. Kom med!!
Infoland workshops en 27/9, 3/10 og 10/11 kl. 17.00 – 19.30 på Alsion
Konference om medborgerskab: tirsdag, den 11. oktober kl. 17.30 – 22.00 (for ALLE
landsbylaug)
Husk mulighed for at få landsbyarrangement på infotavlerne i
Guderup/Nordborg/Sønderborg/Gråsten, når arrangementet henvender sig til en
målgruppe, der ligger udenfor det lokale.

Næste møde: 8. september kl. 19.00
Kort dagsorden, men mere erfaringsudveksling

Hængepartier:
-

Fællesmøde om forsikringer

Faste punkter:
- Hvad sker i dit landdistrikt? Asmus Madsen næste gang.
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