
 

 

Referat fra møde i Landsbyforum den 27. august 2015 

 

 Deltagere: 

Karin Autzen Asserballe x 

Agnes Nielsen Svenstrup x 

Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup x 

Jørgen Wilkenskjeldt               Kær Halvø  x 

Connie M. Skovbjerg                Landdistriktskoordinator x 

Anette Hartvig Kegnæs x 

Kent Mynch Pøl/Købingsmark/Augustenhof x 

Kim Johnsen Skovby x 

Gretel Denker Jørgensen Elstrup/Elstrupskov x 

Claus Hansen Elstrup/Elstrupskov x 

Hans Jørgen Bollmann Kværs-Tørsbøl-Snurom x 

Per Kortbek Andersen Mommark x 

Ingebeth Hansen Smøl x 

Dorthe Hansen Stevning x 

Henning Rasmussen Brunsnæs/Iller/Busholm x 

Peter Christensen Stolbro / Stolbrolykke x 

 

Tillykke til det nye landsbylaug i Pøl/Købingsmark/Augustenhof! 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Ordstyrer: Asmus Madsen, referent: Connie M. Skovbjerg 
 

 

2. Thomas Jaap, Drifts- og anlægschef kommer forbi’ 

Mødet med Thomas Jaap udsættes til næste gang. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidst 
 
Godkendt – rettelser mht. formandstitler i deltagelisten. 
 

Næste møde: 29/2, 12/5, 8/9, 1/12 
 
 

4. Forsikring og foreningsdannelse 

 
Forsikring: Landsbylaugene bedes melde ind til Connie, hvis man allerede har betalt for egne 
erhvervsansvarsforsikringer. Disse vil blive refunderet, da den fælles forsikring for Landsbyforum 
dækker alle 32 landsbylaug. 
 



Der ønskes afholdt et forsikringsmøde, hvor assurandøren kan fortælle om ansvar ved 
ulykker/uheld. Mødet skulle være i februar, men pga. flytning hos Sønderjysk Forsikring, har man 
ønsket at flytte mødet et par måneder frem. 
Betingelserne for forsikringen sendes rundt med referatet (bilag 1) 
 
 
Foreningsdannelse: rettelse i forslag til vedtægter. De ændrede sendes ud. 

Deltagerne accepterede at danne en almen nyttig forening. Årsmødet afholdes den 29/2 2016. 
Rettelserne til vedtægterne er klar til denne dato. 
Asmus orienterer LDU om dannelsen af ”Landsbyforum Sønderborg” 
 

 

5. Oplæg til topmøde i april 

 
Pga. vandskade i Skyttehuset, kan mødet ikke foregå på Kær i år. Der undersøges priser 
forskellige steder.  
 
Udenfor referat: det er besluttet, at det afholdes den 19/4 i Kegnæs forsamlingshus. Agnes 
bestiller forplejningen. 
 
Der blev snakket om indhold på mødet. Man ønskede at holde fast i oplæg af politikere, samt tage 

fat på: hvad kom der ud af dét, vi talte om sidste år? Forslag til oplæg udefra. 
 
Et udvalg bestående af Jørgen, Agnes og Connie laver et oplæg, der bliver præsenteret den 29/2. 

 

 

 

6. Årets landsby 

 
Følgende personer opstiller kriterier for ansøgninger til Årets landsby: Erik (Lysabild), Kim 

(Skovby), Peter (Stolbro) – disse sendes til cskb@sonderborg.dk. Forslag om møde: i forlængelse 

af  næste LDU-møde den 29/2 / eller forinden. 

 
 

7. Spejderlejr 
 

Hvem har lyst til at deltage i forspiringsprojekt, hvor der udsættes pallehaver med automatisk 

vanding: Mommark, Stolbro, Smøl, Kegnæs, Brunsæs. 

 

Kim spørger Børnehaven i Lysabild, Kent spørger børnehaven i Købingsmark, Kær sender mail til 

Agnes. Udenfor referat: Notmark ønsker blomsterkasser udenfor den gamle skole. 

 

Niels ringer til alle landsbylaug for at høre, om formanden vil hjælpe med at oplyse om antallet af 

fødevareleverandører. Formanden skal have et par dage til at melde tilbage, så producenterne 

kan blive spurgt, om de vil registreres. 

 

Tilbagemelding fra spejdersekretariatet om hikes – hurtigst mulig! 

 

 

8. Orientering om velkomstpakker 
 
Det er mulig at komme en ”Visit Sønderborg” folder i tornysteret sammen med den lokale folder 

og diverse smågaver/gavekort.  

 

mailto:cskb@sonderborg.dk


Den 29/2 arrangere Agnes pressemøde – alle medbringer deres velkomstfoldere + tornystre, og 

der skal komme en tilflytter, der får overrakt velkomstpakken. Medbring ca. 25 eksemplarer af 

jeres velkomstfoldere, da de vil blive medbragt til København den 3/3 – næste tekst. 

Den 3/3 arrangerer kommunen Sønderjysk kaffebord i KBH hos NaturErhvervsstyrelsen. Når der 

bliver genvisit, vil f.eks. Kegnæs gerne byde velkommen (kontakt Anette)   

 

Kent vil gerne være landsbyambassadør + Avnbøl-Ullerups præst, og de tager med til København. 

 

Forslag til aktiviteter: Lav en facebook-gruppe med billeder til Infoland – fortælling om, hvad man 

kan tilbyde. 

 

 

9. Hvilke emner vil vi have med på Landdistriktsudvalgets møde? 
 
 Foreningsdannelse (Asmus) 

 Top-mødet 

 Kan én af landsbyerne fortælle? Smøl vil gerne fortælle den 12/5 om Broagerland-portalen 

 Stednavnene er ved at forsvinde fra vejnavnene 

 

10. Evt. og Næste møde: 

 
Næste møde: kort dagsorden, men mere erfaringsudveksling. 
Årsmødet: Kristian Nordstrøm deltager, og her vil han gerne spørge om,hvad vil vi gerne bruge de 
grønne penge til? Dét må ikke være drift. 
  
Husk: Fix-din-varmekilde Infomøder den 9. og 11. februar. Flere landsbylaug hjælper med at dele 

foldere og invitationer ud. 

 

 

Bilag: 
 
1. forsikringsbetingelser 

2. forårsrengøring 
3. vedtægter 


