
Indkaldelse til møde i Forum 

Sted: Alsion            dato: 09-02 -17            tid.: kl. 19.00                                                                                 

Afbud fra:  

 

Dagsorden + Referat 

 

 

Deltagere: 

Poul Erik, Oksbøl 

Kim Madsen, Holm 

Asmus Madsen, Avnbøl-Ullerup 

Pia Feldstedt, Asbøl 

Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab 

Per K. Andersen, Mommark 

Agnes Nielsen, Svenstrup 

Ingebeth Clausen, Smøl 

Anne Schmidt, Sottrupskov 

Betta Hansen, Sottrupskov 

Mariann Braarup Christensen, Skovby 

Egon Jessen, Nybøl-Stenderup 

Philip Tholsted, Brandsbøl-Lunden 

Marie Granholm, Brandsbøl-Lunden 

Peter Nissen, Brandsbøl-Lunden 

Kent Münch, Nordals Landsbylaug PAK 

Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

 

Afbud:  

Dorthe Hansen, Stevning (stopper helt og tak for nu) 

Aage Hansen, Egen 

Kenni Nielsen, Kær 

 



1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt, Pia valgt som ordstyrer. 
Asmus styrer tiden. 

 
2. Karsten Gram kommer og fortæller kort om Spejderlejren 2017 

 
KG sidder med i HR-udvalget, der hjælper med at skaffe frivillige mennesker. 

Kontakt: spejderneslejr.dk/job (jobdatabasen).  

 
Frivillige fra landsbylaugene kan bruges til ALT mulig – det er gratis at være 

frivillig hjælper. Forventningen er 8000 ”jobberer” fordelt på f.eks. 4000 
personer. Kig på nettet, hvilke aktuelle hjælpere, der er brug for. Tilmeldinger 

fra nu til under lejren. 
 

På mødet blev udleveret folder med oplysninger om, hvor man kan henvende 
sig – hjælp gerne med at dele rundt.  

 
Der forventes 40.000 besøgende spejdere og måske 100.000 gæster? 

 
Opfordring fra LAG-koordinator KG: LAG Sønderborg Aabenraa har modtaget 

mange erhvervsansøgninger, men meget få ansøgninger fra landsbyer 
(almennyttige projekter).  

 

LAG-bestyrelsen vil gerne have flere almennyttige projekter – læs mere på 
www.lag-syd.dk. Der kan hentes hjælp fra lag-koordinatoren.  

 
Forslag: kan der laves samarbejdsprojekter?  

 
 

3. Projekter i 2017   
 

Folkemødet Bornholm 2017: 
Afgang: Tirsdag, den 13. juni til søndag den 18/6. 

Programsatte aktiviteter for Sønderborg i landdistrikternes telt: torsdag 
eftermiddag og lørdag eftermiddag. 

 
Der er lidt arbejde i dét for de frivillige, da deltagerne skal føle, at man er en 

del af ”gamet”. Giver et fantastisk sammenhold – kommer til at kende de 

andre. 
 

Landdistriktsudvalget har sponseret 44.000 kr. til rejse og overnatning.  
 

Sidste tilmelding den 15. marts: Ægtefæller kommer med, hvis der ikke er 
fuldt booket (med en lille egenbetaling til seng og færgebillet). 

 

http://www.lag-syd.dk/


Benefit4Regions: 
- Gennemgang (se omdelte folder) 

- Forslag: cykelfærgen er et eksempel på samarbejde. Det samme gælder 
vandreruter og evt. en banestrækningen 

- Det vigtigste er erfaringsudveksling 
- En gruppe fra Oksbøl/Mommark har allerede været på besøg i Slesvig-

Holsten for at se på en restaureret vandmølle og en Feinheimish-
gårdbutik 

- En indlægsholder for Feinhaimish har holdt indlæg på et temamøde den 

16/1 om madoplevelser 
- Poul Erik, Oksbøl, har kendskab til folkedansere, der samarbejder på 

tværs (dans på Alsingergården i Svenstrup) – kunne det være et 
samarbejdselement? 

 
Ren by – projekt (Connie følger op aftalen med Sønderborg Forsyning): 

- Landsbylauget køber forplejning til de frivillige (morgenmad eller pølser) 
kan købes for egen regning, som bliver refunderet af Sønderborg 

Forsyning. Folk vælger selv, hvilken dato de har lyst, da der kan være 
individuelle ønsker til rengøringen. 

- Connie sender skema ud mht. tilmelding og praktiske oplysninger som 
sidste år efter møde med Sønderborg Forsyning og Vej&Projekt den 28/2. 

 
 

Grejbank: 

- Ansøgning til Landdistriktspuljen (afslag) men der arbejdes videre, da der 
er mange redskaber, rekvisitter, av-udstyr, kasser, udklædning m.m. 

som med fordel kunne lægges over i en grejbank. Håber både på trailer 
og lokale til udstyret samt pedel og underviser i korrekt brug. 

 
Pallehaver: 

- De 40 stk. pallehaver skal sættes ud til spejderlejren uge 30. I løbet af 
marts måned kommer et forslag til løsning af opgaven med krydderurter i 

højbedene 
- Der sættes skilt på: ”Landsbyen xxx sætter spor til SL2017” 

- Pallehaverne sættes ud i landsbyerne EFTER spejderlejren, hvis de 
nuværende pallehaver står på pladsen i Kær eller Materialegården 

Nordals. Alternativ stilles de pallehaver tilbage, som i øjeblikket står i 
landsbyerne 

- Forslag til skilte på pallehaverne kommer fra landsbyen selv – et oplæg 

vil blive vedlagt ”gartnerplanen” i marts 
- Idéen med domen på Møllestedgård var, at krydderurterne skulle 

forspires, så de var mere rubuste, når planterne kom ud til landsbyernes 
pallehaver 

- I vinter var der nogle Landsbylaug, der ikke ønskede at have pallehaven 
til overvintring – disse vil det være dyrt at transportere tilbage til 



landsbyen i foråret og returnere til spejderlejren uge 30 og retur igen til 
landsbyen … derfor har de overvintret på Materialegården Nordals 

- De landsbyer, der har haft en pallehave til overvintring, planter til og 
låner ud til spejderlejren i uge 30. 

- Beskrivelsen kommer ud midt i marts – se pallehaverne fra PAK Nordals 
http://pak.landsbylaug.dk/pallehave/ 

 
Turisme / SL2017 

- Møde med Michael Sørensen, turismekonsulent og Line Sørensen, SL2017 

om: bookingportalen, aktivitetskalender, spejderprogrammet med hikes / 
udflugter m.m.  

Torsdag, den 9. marts kl.  15 på Møllestedgård på Kær og kl. 
17.00 (let forplejning venter).  

Kom gerne med 1 medlem af landsbylauget og webmaster. 
 

Forsikringsmøde: 
- Fællesmøde arrangeres (Connie) 

 
 

Punkt til næste gang: Cykelforum  
 

Rundtur til landsbylaugene: 
- Forslag til maj 

 

 
 

4. Generalforsamling ER ifølge vedtægter lige før årsmødet, men ligger 
i første kvartal. Derfor vil vi gerne have en tilkendegivelse, om det er 

i orden, at det først bliver 4. april i forbindelse med Årsmødet, da 
datoen er sendt ud? 

 
Der er dannet en forening, og iflg. vedtægterne skal der være general-

forsamling i 1. kvartal – i 2017 er der årsmøde den 4. april. Kan det accep-
teres, at generalforsamlingen afholdes den 4. april?  

 
Accepteret – men med et forslag om en vedtægtsændring, hvor der står, at 

man anmoder om at flytte generalforsamlingen til ”indenfor første halvår”. Der 
skal stå i indkaldelsen, at den afholdes for sent, når det sker den 4. april. 

 

Agnes = formand, Peter fra Stolbro = næstformand, Pia fra Adsbøl = kassér. 
Valgt for 1 år ad gangen. 

 
5. Årsmøde d. 4 april  

Afholdes på Bakkensbro Aktivitets og Kulturhus (Connie booker), Bakkensbro 
6, Ullerup, 6400 Sønderborg. Kl. 17 – 18 (generalforsamling), kl. 18 – 18.30 

(middag) kl. 18.30 – 21.30 (program). Program følger. 

http://pak.landsbylaug.dk/pallehave/


 
Tildligere har der altid været en stor deltagelse – dette er et positivt og meget 

vigtigt møde.  
 

Husk: opfordring til IKKE at sidde med it-udstyr tændt, med mindre det drejer 
sig om referatskrivning.  

 
Forslag: gentagelse af mødeformen fra sidste år, men der skal være en 

tidstager.  

 
Emner:  

- alle bedes tænke og komme med forslag (sendes til cskb@sonderborg.dk)  
- ønskerne skal være fremadstæbende 

 
Speciel møde med Teknik&mijø og Landsbyforum:  

bedre samarbejde med landsbylaug og forvaltningen under teknik&miljø 
(Agnes/Connie booker).  

 

 
 

6. Orientering: julehilsner, Bornholm, besøg af Folketingets udvalg for 
landdistrikter og øer. M.m.  

 
Fantastiske julehilsener!!!!! Det varmede i en kold tid og har givet megen 

omtale. 

 
Folketingets udvalg for landdistrikter og øer har været på besøg den 26. – 27. 

januar. Startede med at snakke om uddannelsesproblematikker, herfra videre 
til et borgermøde på Bennetsgård.  

 
Formanden for FT-udvalget havde ikke oplevet så positivt og konstruktivt 

møde på tidligere besøg i kommuner. Var benovet over, at der blev talt positivt 
med hinanden og tingene skete. På borgermødet i Rinkenæs blev der bl.a. talt 

om: 
 

1) ønsker om timedrift på banen mellem Tinglev – Sønderborg  
2) problematikker omkring skiltning i det åbne land. 

 
Ingebeth var med fredag morgen, hvor hun fortalte om Broagerland og 

samarbejdet mellem de fem laug. Herfra gik turen videre til Augustenborg, 

Danfoss og Nordals Resort, hvor lokale cyklister lagde turen forbi. Efter en 
frokost i det Sønderjyske Hus, stor alle landsbybusser, el-delecyklen fra Kær 

og delebilen ”Country Car”en klar for foran Alsion til fremvisning og snak. 
 

Formanden for Folketingets landdistriktsudvalg havde kun rosende ord tilovers 
for besøget og indsigten i ”landsby-mekanismerne”.  

mailto:cskb@sonderborg.dk


 
7. Tilbagemelding Landistriktsudvalget 

 
- Ny oversigt over ”hiarakiet” – hvem er hvem? Kan lægges på infoland 

- Dagsorden og referater fra landdistriktsudvalget se: 
- Adresser og kontakter på alle kontakter til landsbyforum 

- Læs referatet på www.sonderborgkommune.dk under politik, 
dagsordener/referater, råd og nævn, landdistriktusdvalget 

 

 
 

8. Evt. herunder næste mødedato                                                
 

Møder i 2017: 
  

Torsdag, den 9. februar kl. 19.00, Alsion  

 

Onsdag, den 17. maj kl. 19.00, Alsion  
 

Mandag, den 18. september kl.19.00, Alsion 
 

Torsdag, den 30. november kl. 19.00, Alsion  
 

 
Der meldes snarest ud med en workshop for web-mastere. 

 
Nordals PAK: http://www.visit-als.com/. Alle bedes sætte tekst ind (pris 250 kr 

pr. år). 
 

Kristian Nordstrøm Pedersen / Agnes: I vil modtage en mail med en opfordring 
på at melde ind, hvorvidt der er nogle MTB-potentialer i jeres områder. 

Målet er at kommunen kan leve op til ønsket om at blive en cykelkommune. 

Kan der tænkes MTB-cykler ind i Grejbanken? 
 

Egon: gebyr på foreningskontoen mellem 600 – 900 kr. Roy Hansen spørger 
ind via repræsentantskabet i Broager Sparekasse. 

 
Snak om områdebyernes organisering. Rinkenæs har netop stiftet et lokalråd 

med det formål at fremme udviklingen i området. I Broager har der siddet to 
medlemmer fra landsbyerne i medborgerhus-arbejdsgruppen. Det har 

resulteret i, at der sidder to Broagerrepræsentanter i fællesgruppen for 
Broagerland bestående af de fem landsbylaug. På Sydals sætter 

landsbylaugene også hinanden stævne ind imellem. 
 

Holm siger tak for bidraget til Jollmandsgård. 

http://www.sonderborgkommune.dk/

