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Referat fra møde i Landsbyforum den 29. februar 2016 

 

 Deltagere: 

Karin Autzen Asserballe afbud 

Agnes Nielsen Svenstrup x 

Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup x 

Kenni Nielsen Kær Halvø  x 

Connie M. Skovbjerg                Landdistriktskoordinator x 

Anette Hartvig Kegnæs x 

Kent Mynch Pøl/Købingsmark/Augustenhof x 

Kim Johnsen Skovby sygdom 

Gretel Denker Jørgensen Elstrup/Elstrupskov sygdom 

Pia Felstedt Adsbøl x 

Gert Bonefeld Egen 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 

Poul Harald Holm Notmark/Alsted/Hundslev x 

Peter Holme Svenstrup x 

Vivi Riggelsen Svenstrup x 

Esther Olesen Oksbøl x 

Torben Helman Skjold BIB x 

Bruno Clausen Notmark/Alsted/Hundslev afbud 

 
Velkomst ved Agnes Nielsen, der takkede for de fine foldere, som blev præsenteret. Landsby-
forum vil gerne arbejde for, at alle landsbyer/områder, får en folder. Kommunens kommunika-
tionsafdeling vil gerne være behjælpelig med korrekturlæsning.  
 
Landsbyforum takker for støtten hos Landdistriktsudvalget, og vil søge flere midler til evt. nye 

landsbyer, der ønsker velkomst-foldere. Tornystre kan afhentes i Sekretariat for landdistrikter. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

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

 
Orientering: Kommunen har 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, for at skabe rammerne for snak mellem potentielle og 
herboende sønderjyder.  
 
Fra Landsbyforum deltager Kent Mynch, Pøl/Købingsmark/Augustenhof og præsten i Avnbøl-
Ullerup. Vibe Voetmann, Sønderborg kommune, er ansvarlig for arrangementet. 
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2. Godkendelse af referat  
 
Godkendt. De næste møder: 12/5, 8/9, 1/12 (julefrokost) 
 
 
 

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. 
 
 
Vedr. ”Support”: 
Denne overskrift i mail-boksen henviser til nyheder, som sekretariatet har lagt ind på 

www.sonderborgkom.dk. Connie vil arbejde for, at der kommer en mere logisk overskrift samt 

taste alle navnene ind på landsbylaugs´ medlemmer, så nyhederne når bredt ud. 
 
 
Landskabsanalysen: 
Ved dagens møde i Landdistriktsudvalget var der besøg af Mette Zippora Leth Schmidt, der 
fortalte om Landskabsanalysen. Læs mere her og huske at se filmen: 
http://sonderborgkommune.dk/landskabsanalysen 
 

 
Indsatsområderne: 
Landdistriktsudvalget har valgt at arbejde med de indsatsområder, som er resultatet af tre 
tidligere borgermøder på Kær med deltagelse af alle landsbylaug. Læs venligst fra dette link: 
http://sonderborgkom.dk/landdistriktsudvalget-er-fortsat-i-arbejdstojet-finpudsning-af-
indsatserne-for-2016-og-2017/ 

 
 
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.   

Første ansøgningsfrist er den 12. april.  

 

 

 

4. Orientering om Årets landsby 2016 
 
Årets landsby 2016 er den ansøger, som har de bedste argumenter for at vinde. Der lægges 
særligt vægt på 4 kategorier: samarbejde, lokal historie, arbejdspladser og opstart af nye tiltag.  
  
Lav en ansøgning, hvor der beskrives med billeder og tekst,  hvad man i landsbyen har gjort på 
netop disse 4 områder. Nedenstående er eksempler på, hvad en ansøgning kan indeholde, men 
det er op til jer, hvad der skal stå og hvad der er vigtigst for lige netop din landsby!  
  

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3351_11074490&fusionid=11074489&web=2&docSysId=3351
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3351_11074490&fusionid=11074489&web=2&docSysId=3351
https://polweb.sonderborg.dk/ipol/#Group2
http://www.sonderborgkom.dk/
http://sonderborgkommune.dk/landskabsanalysen
http://sonderborgkom.dk/landdistriktsudvalget-er-fortsat-i-arbejdstojet-finpudsning-af-indsatserne-for-2016-og-2017/
http://sonderborgkom.dk/landdistriktsudvalget-er-fortsat-i-arbejdstojet-finpudsning-af-indsatserne-for-2016-og-2017/
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Samarbejde 

Bruger landsbyen de synergier, der kan være ved fælles projekter på tværs af bestyrelser og 
bygrænser, og er hvad er der kommet ud af det?  

 samarbejde mellem de forskellige foreninger i byen  
 samarbejde med skole, børnehave, plejehjem  
 samarbejde med nabo byer og området i det hele taget 

  

  
Lokal historie 

Alle byer har en lokal historie? 

 hvad gøres der for at synliggøre lokalhistorien (skiltning, foredrag, sociale medier)  
 hvad gør man for at bevare de historiske minder  
 hvad gør man for at kombinerer fortid og nutid 

  

Arbejdspladser 

Hvad arbejder man i landsbyen med, at for at styrke erhvervslivet? 

 gøres der en særlig indsats for at få flere arbejdspladser  
 gøres der noget for at bevare de eksisterende arbejdspladser  
 har foreninger, landsbyen og erhvervsliv et godt samarbejde 

 
Opstart af nye tiltag 

Hvad har der i landsbyen været af nye tiltag, som har været med til at udvikle området? 

 har landsbyen gjort noget særligt for miljøet  
 har landsbyen lavet nye og evt. utraditionelle aktiviteter  
 har landsbyen på en ny og smart måde fået gennemført et projekt  

Kandidater kan indstilles inden den 5. april til cskb@sonderborg.dk (lægges på 
www.sonderborgkom.dk snarest) 

 

 

 

5. Fælles projekt på Nordals den 3. september 2016 

 
”Alsfjord dagen” er en festdag for alle foreninger på begge sider af fjorden. To personer fra 
færgen vil gerne koordinere og søge midler, mens foreningerne vil være medarrangører på dagen. 

Et program skal løbe af staben mellem kl. 10.00 – 18.00, mens færgen sejler frem og tilbage. De 
enkelte landsbylaug må gerne melde ind med aktiviteter, der ligger i forlængelse af målet om at 
gøre opmærksom på naturen, miljøet og give synlighed på foreningerne. 
 
Alle landsbylaug i gl. Nordborg Kommune har Gretel fra Elstrup/Elstrupskov som fælles 
kontaktperson: gretelhjj@gmail.com. De er allerede involveret. 
 
Måske var det en idé med en kontaktperson fra Sundeved siden? 
 

Kontakt for færgen: Søren Nielsen, sorenn@faergen-bitten.dk 

 
Der kom en idé frem på mødet om, at alle holder øje med dette års arrangement, og måske 
kunne flere være med næste år? 

 

 

 

mailto:cskb@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkom.dk/
mailto:gretelhjj@gmail.com
mailto:sorenn@faergen-bitten.dk
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6. Orientering om krydderurtepalle-projekt: 
 

Placering (Agnes følger op på den fysiske 
adresse) 

Antal pallehaver: 

Smøl  2 stk. 

Stolbro 3 stk. 

Mommark 2 stk. 

Brunsnæs / Iller / Busholm 4 stk. 

Kegnæs 2 stk. 

Kær 2 stk. (får prototyperne) 

Elstrup 1 stk. 

Svenstrup 2 stk. 

Guderup plejecenter 6 stk. 

Pøl/Augustenhof/Købingsmark 2 stk. 

Iller Slot 1 stk. 

Adsbøl 2 stk. 

Notmark gl. Skole 2 stk. 

 
Følgende spørger mulige interesserede: 

o Pia spørger: Kværs Friskole og Gråsten Plejecenter 
o Vil høre, om erhvervsfolk/virksomheder vil sponsere en dags-lån af lastbil med kran? 

(Agnes snakker med Bygma og Davidsen (Nordborg), Kenni snakker med Stark, Pia 
snakker med Bygma (Gråsten) 

 
Størrelser: 
Plantekassen er 1 m x 1 m x 1 m (1 m3) 
 
Levering: 
Ultimo april. En dag i maj kan forspirede krydderurter hentes på Kær. 
 
Tovholder: 
Agnes Nielsen. Vi sender en reminder ud til alle, hvor der er et billede af pallehaven med 
automatisk vandingsanlæg. 
 
Seneste tilbagemelding om levering af et antal pallehaver:  

1. april 

 

 

 

7. Status på forsikringer 
 
Connie beder forsikringsselskabet om en kvittering på, at tidligere forsikringspolicer er erstattet af 

den fælles nye, og tidligere opkrævninger for 2016 er betalt tilbage.  
 
Hvorledes forholder man sig, hvis erhvervsansvarsforsikringen er tegnet i et andet 
forsikringsselskab end Sønderjysk? Er Pøl/Købingsmark/Augustenhof skrevet ind? 
 
CMS melder tilbage med en dato for et fælles forsikringsmøde, og alle, der er i tvivl om deres 

forsikring (erhvervsansvar), melder ind til CMS 

 

 

8. Oprettelse af foreningen ”Landsbyforum Sønderborg” 
 
Uddybning: Landsbyforum afholder årsmøde – ikke generalforsamling (da medlemmerne ikke 
vælges på generalforsamlingen, men er valg lokalt og dermed automatisk medlemmer). 
Vedtægter tilrettet og godkendt. 



s. 5 

 

 
Referat fra Årsmødet den 29. februar 2016: 
 
1. Valg af dirigent: Asmus Madsen 
2. Valg af referent: Connie M. Skovbjerg 
3. Bestyrelsens beretning – næste år 
4. Godkendelse af revideret regnskab – næste år 

5. Valg af formand = Agnes Nielsen 
    Valg af næstformand = Peter Christiansen 
    Valg af kasserer = Pia Feldstedt 
6. Valg af 2 revisorer = Asmus Madsen og Kent Mynch 
    Revisor suppleant = Per Kortbek Andersen 
7. Indkomne forslag = ingen 
8. Eventuelt 

 

 

9. Topmøde på Kegnæs den 19. april 
 
Program og invitation sendes rundt pr. mail af Connie i denne uge 
 
1. Oplæg ved én repræsentant fra hver af de gamle kommuner (5 minutter); Hvad har vi gjort det 
sidste år (kort)? Hvilke projekter iflg. de lokale udviklingsplaner er i gang? Hvilke eksempler 
findes på samskabelse mellem borgerne, kommunen og evt. erhvervslivet? 
2. Oplæg ved fremtrædende embedsmænd fra Kultur, Teknik og Miljø, Arbejdsmarkedsudvalget / 
Vækstrådet  
3. Face to Facebook – café møder med alle politikerne 

 

 

10. Folkemødet på Bornholm 2016 
 
Folkemødet afholdes fra torsdag, den 16 .juni til søndag den 20. juni. Landdistriktsudvalget og 
Landsbyforum har til huse i det landdistriktspolitiske telt, sammen med Landdistrikternes 
Fællesråd og ca. 10 øvrige kommuner. 
  
Følgende personer har vist interesse for at deltage, men vil tjekke og melde tilbage inden den 7. 
marts: 

o Poul Harald, Kenni, Henning, Asmus, Peter, Bruno, Kent 
 
Følgende personer har tilmeldt dig: 

o Ingebeth, Smøl  
o Per, Mommark 
o Torben, Iller 
o Agnes, Svenstrup  

 
Landdistriktsudvalget betaler transport og overnatning for 9 personer (kan være i en mini-bus), 
mens der er egenbetaling på forplejningen. 
 
Peter Christiansen spørger Keld Aas, om det er mulig at lave en kvalifikations runde i VM i 
Sønderjysk som et socialt arrangement en programsat aften fra kl. 19.00 – 20.00. 
 

Torben har formidlet kontakten til Dueodde vandrehjem. Alternativet er telt. 
 
Sekretariatet forbereder en times debat omkring grænseoverskridende samarbejde som 
forberedelse til ”Benefit for regions” – et kommende InterReg-projekt. 
 
 

11. Hvad sker der i dit distrikt? 
 
Broagerland: Ingebeth fortæller ved næste møde den 12/5. 
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12. Skulpturudveksling 

 
De landsbylaug, der ønsker at få en skulptur i foråret 2016 melder ind til Connie. Herefter bliver 
de eksisterende skulpturer fordelt. 
 
 

13. Hvilke emner vil vi have med på Landdistriktsudvalgets møde? 
 

o Ansøgning om ekstra støtte til tryk, hvis flere landsbylaug vil lave egen velkomstfolder 
o Stednavnene er ved at forsvinde fra vejskiltene 

 

 

14. Evt.  
 
Spørgsmål: 

o 5500 kr. pr. landsbylaug – betalingssystemet har været nyt, så udbetalingen er forsinket. 

Det skulle falde på plads i denne uge 

o Spejderlejrens ledelse holdt møde i slutningen af januar, hvor der blev truffet beslutning 

om  at de gerne ville spise spejdersnysk 

o Spejderlejrens ledelse mødes i næste weekend, hvor der bliver talt om hikes – Connie 

følger op 

o Forårsrengøring: individuelle aftaler laves med Leif fra Vej&Park 

o Skulpturudveksling: hvis man ”mister” en skulptur, er det tilladt selv at sætte en anden op. 

Landsbylaugene er velkomne til at søge midler til opsætning af en anden skulptur. 

 
 

Næste møde: 

 
Næste møde: kort dagsorden, men mere erfaringsudveksling. Afholdes 12. maj 

 
 

Bilag: 
 
1. vedtægter 


