Sted. Alsion,

Indkaldelse til møde i Forum
dato. 23-01-2018
tid.: kl. 19.00

Afbud fra: Sottrupskov, Elstrup/Elstrupskov

Dagsorden
(Husk tilmelding til Connie)

1.

Valg af ordstyrer

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Nyt landdistriktsudvalget v. Connie og orientering om puljen til borgerinitiativer

4.

Drøftelse omkring medborgerskab for både landsbyer, landsbyfællesskaber og lokalbyer

5.

Kort orientering omkring: Forsikringsaftale, Forårsrengøring, Årets landsby, Infotavlen,
Folkemødet på Bornholm 2018, Tilflytterfolder + kortmaterialer

6.

Arrangementer: Årsmødet 5. april 2018 + Samtale-salon om levering af råmateriale til
baglandet.tv (afholdes på Bakkensbro)

7.

Pallehaveprojektet v. Agnes

8.

Skulptur-udveksling 2018 og fremadrettet

9.

Årshjul 2018

10.

Evt.

Med kærlig hilsen
Agnes

Referat fra møde den 23. januar i Landsbyforum:
Deltagere:
Karin Autzen, Asserballe
Bent Nielsen, Hundslev/Almsted/Notmark
Asmus Madsen, Avnbøl-Ullerup
Arne Brændmose, Blans
Aage Andersen, Egen
Kim Madsen, Holm
Willy Sahl, Lavensby
Charlotte, Brandsbøl-Lunden
Roy Hansen, DSG
Ingebeth Clausen, Smøl
Kent Múnch, Nordals PAK
Peter Christiansen, Stolbro/Stolbrolykke
Poul Erik Nørgaard, Oksbøl
Agnes Nielsen, Svenstrup
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom
Hans Jørgen Bollmann, KTS
Henning Rasmussen, BIB
Egon Jessen, Nybøl-Stenderup
Jinnie Friis Evald, Kær
Kenni Nielsen, Kær
Philip Torsted, Brandsbøl-Lunden
Raja, Brandsbøl-Lunden
Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator

Ad 1. Valg af ordstyrer:
- Asmus valgt
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
- referatet godkendt ved sidste møde
- dagsordenen er godkendt
Ad. 3. Nyt landdistriktsudvalget v. Connie + borgerinitiativpuljen
- det nye §17 stk. 4 udvalg: Landdistrikter, natur og fødevarer oprettes med fem politikere og 7
repræsentanter fra syv områder
Niels Peter Nielsen, Gråsten, Helle Johansen, Broager, Kenni Nielsen, Sønderborg, Erling Junker
(?) Sydals, Anders Brandt, Augustenborg, Agnes Nielsen, Nordborg, Asmus Madsen (?),
Sundeved)
Formand: Charlotte Riis Engelbrecht (A) Næstformand: Kirsten Bachmann (S) Øvrige politiske
medlemmer: 1. Tom Hartvig Nielsen (A) 2. Kristian Beuschau (A) 3. Daniel Staugaard (V)
Hver af de gamle områder melder repræsentanten ind, som er valgt af landsbylaugene i et
bestemt område (iflg. gældende vedtægter for Landdistriktsudvalget).
Der meldes ud på hjemmesiden www.sonderborg.dk hvornår ”puljen til borgerinitiativer fra
landsbyerne i Sønderborg” åbnes næste gang. Forventning om første møde i
Landdistriktsudvalget ultimo februar.
Ad. 4. Drøftelse omkring medborgerskab for både landsbyer, landsbyfællesskab og lokalbyer

Møde med Landsbyforum v. Agnes Nielsen og Inge Olsen, direktør Kultur, Turisme og
Bæredygtighed + Niels Bøgested den 22/1. Teksten citeres i referatet fra mødet.
God idé at områdebyerne samarbejder tæt med de omkringliggende landsbyer. Mener ikke, der er
risiko for, at områderne tager landsbyernes midler – der afsættes egne puljer til områdebyerne
(hvor der er lavet bystrategier). Godt at kommunen vil se på områdebyer og lokalbyer og deres
udvikling.
Gode eksempler fra Broagerland og plads til forbedringer i gl. Augustenborg pga. strid om
fodboldbanen ved Diamanten for fire år siden. Også eksempler fra Gråsten med forum, der
dækker hele området.
Definitionen for, hvad er et landdistrikter på landsplan – men afhængig af hvilket ministerium, der
ser på dét. Nogle definitioner på nationalplan og andre definitioner i planlovgivningen. Ønskværdig
med en KLAR DEFINITION fra national plan, så vi taler samme sprog.
Hvor er Ulkebøl, Vollerup, Sundsmark?
By&Landskab har iflg. den nye planlov fået mulighed for at lave omdannelses-landsbyer – det er
ikke helt fastlagt, hvordan det præcis skal gøre. Der arbejdes på en bekendtgørelse.
5. april er Landsforums årsmøde, og her vil bestyrelsen for landsbyforum sætte sig sammen for at
drøfte dagsordenen. Her er der forslag om, at landsbyerne finder ud af, hvor de gerne vil hen i
fremtiden? Input til indsatsområder i Landdistriktsudvalget pga. nye politikere og sammensætning.
Dette kan sammenstilles med dagsordenen for fire år siden.
Egen: ønsker at landsbylaugene sparrer med hinanden i dette forum og fremsætter fælles ønsker.
Her deltagerne landsbyerne med samme størrelse og indstilling. Områdebyerne hører ikke
hjemme i dette forum, da de har andre interesser og behov.
Det er ikke landsbyforums opgave at arbejde med områdebyerne. Har de enkelte landsbyer lyst
og energi til at samarbejde med områdebyerne er det frivilligt fordi det giver mening - og ikke
noget, som Landsbyforum blander sig i.
Eksempel: plantning af blomsterløg er et landsbyprojekt, hvor der er plantet ca. 40.000
blomsterløg. Det er ikke sket i byerne.
Lavensby: Embedsmændene retter ind efter de politiske målsætninger og landsbylaugene /
Landsbyforum samarbejder tæt for at nå fælles mål.
Landsbylaugenes organisering er blevet præsenteret på private møder i Rinkenæs, Egernsund,
Guderup (privat møde) – for at inspirere dem til lokal organisering efter eget valg.
Ad. 5. Diverse
1. Forsikringsaftale: forsikringspolicen sendes rundt til alle. Connie følger op på, at de sidst
nye landsbylaug er med (i alt 34 landsbyer p.t.)
2. Forårsrengøring: søndag den 22/4 holder Naturfredningsforeningen ”Hold naturen ren”,
men forventet samarbejde med Sønderborg Forsyning, hvor vi som sidste år selv kan
melde en dato ind. Her betaler Forsyningen for pølser/sodavand, når man melder dato ind,
hvor går man? Hvor og hvornår affaldet skal afhentes, hvor mange kilo, graden af
sortering?
Når sekretariatet har aftalen i hus, sendes besked rundt. Må man samle på private grunde
grund? Aftales på stedet. Der samles f.eks. ind i grøftekanter og i markkanten. Eksempel

fra Kværs, hvor man samler ind sammen med skolen så børnene bliver en del af
opsamlingen og lærer noget samtidig.
3. Årets landsby: alle landsbylaug modtager en reminder på at sende formandens beretning
fra årets generalforsamling ind til cskb@sonderborg.dk – sammen med kr. 5500 til hvert
landsbylaug. Samtidig sendes ind, hvis der er kommet nye medlemmer i landsbylauget.
Et udvalg nedsættes til at vælge årets landsby på baggrund af aktivitetsniveauet. Forslag til
medlemmer: Claus Klaris tidl. Medlem af Landdistriktsudvalget, Peter Christensen medlem
af Landsbyforum, ny politiker vælges fra det nye landdistriktsudvalg, sekretær Connie.
4. Infotavlerne: når et landsby har et arrangement for et bredt publikum (udenfor landsbyen)
kan annoncen sendes til cskb@sonderborg.dk, der spørger handelsstandsforeningen, om
der er plads til en annonce på infotavlerne på indfaldsvejene til Gråsten, Sønderborg,
Guderup, Nordborg. Send datoen i god tid! Landdistriktsudvalget har sponseret – herunder
en halv times hjælp af en grafiker til at sætte annoncen pænt op iflg. gældende regelsæt.
5. Folkemødet på Bornholm: officiel fra den 14. – 17. juni. Der er plads til ca. 18 – 20
deltagere i landsbybusser (bus 1 er booket i DSG, afventer landsbybus 2). Der er booket
sommerhuse i Dueodde – tæt på hinanden. Der afholdes debatter i ”Landdistrikternes telt”,
hvor der er i alt 25 debatter i fire dage – vi tager også del i disse.
Der er masser af foredrag, debatter, folk der skal tales med, snak og inspiration, der venter.
Eksempler på, hvilke kontakter og inspiration man kan få:
Sidste år fik Smøl kontakt med et arkitektfirma fra Midtjylland, der havde udviklet et ”luksus
shelter” til overnatning i det fri, som man gerne vil have til at stå på Broagerland. Man
afvikler den videre kontakt. Kværs fik kontakten til arkitektfirmaet ved en tilfældighed og
opfandt dér idéen til en ny landsby mellem Kværs og Tørsbøl (har reserveret 17 ha).
Landdistriktsudvalget har sponseret 44.000 kr. til transport og overnatning. Gratis
deltagelse for medlemmer af landsbylaugene (fylder op først) – ægtefæller betaler 1000 kr.
Forplejning for egen regning.
Eksempel fra Blans; var på Bornholms højskole forrige år, hvor deltagerne automatisk kom
med til Folkemødet. Kan anbefales.
Vi ønsker at tage til Bornholm et par dage før, da der så bliver tid til inspirerende udflugter.
Sidste år besøgte gruppen et forsøgskøkken + historisk museum + vineri. Dvs. inspiration
før, under og evaluering på vej hjem. Deltagerne giver en hjælpende hånd med i teltet, hvor
man er på ”arbejde” – ikke ferieophold. Det har de sidste to år været en fantastisk
oplevelse, hvor folk har gjort en indsats og fået noget brugbart med hjem.
6. tilflytterfolderen: alle har modtaget den elektronisk. Bliver den trykt? Hvor mange vil gerne
have den i trykform af egen side? Meld ind til cskb@sonderborg.dk.
Der er lavet velkomstfolder på Broagerland, men problemet er, at de hurtig bliver forældet.
Forslag til, at hver landsbylaug har en ensartet infotavle med henvisninger til
hjemmesiderne, og her kan ses opdateret informationer? Placeres et synligt sted i
landsbyen, hvor der kommer folk. I stedet for at trykke noget, der er ”for gammel i morgen”.
Et eller andet elektronisk …. Synlig og genkendelig, så uanset om de er på Kegnæs eller
Skelde, så ved de, at her finder man informationer.
Eksempel fra Oksbøl: her har man et ”skur”, hvor der er ajourførte kort. Alle, der kommer,
går forbi dette sted. Ulempen er, at hvis det ligger på nettet, er det ikke helt så synlig, når

folk står midt i det fri. Nordals-appén fungere sådan, at hvis du står med din telefon, så vil
GPS-koden vise/fortælle, hvad der er at opleve, hvor du står. Måske er den koblet sammen
med hvidbogen. Et andet eksempel er en tilflytterfolder med en pakke, der består af diverse
materialer.
Eksempel fra Nybøl: har også en tavle, som opdateres. Vil gerne have det opdateret på
hjemmesiden, hvor gæsterne kigger ind. På stien fra Vesterhavet til Kongeåen er opsat en
fjernsyn med solbatteri, hvor gæsterne kan finde oplysninger.
Er der QR-koder på stående informationer? Forslag om QR-koder på fælles infotavler
(special, genkendelig design) i hver landsby.
Hundslev/Almsted/Notmark: Brug FB og fortæl om arrangementerne. Hjemmesiderne
indeholder faste oplysninger.
Velkomstfolderne – effektiv overfor tilflytterne. Turistmaterialer er noget andet.
Elektronisk infotavle (dyrt) – forslag til ”Bismark-stang” med QR-stang = tages med i
Broagerland. Her pågår et forsøg med skolen. Landsbylaugene på Broagerland er i gang
med et eksperiment, hvor de ønsker at være forsøgsområde. Broagerland vender tilbage.
7. kortmaterialer: vores hjælper fra projekt&anlæg, Ege, har lagt indsendte ruter (vandre,
træde, trampe, cykel, ride, løbe-ruter) ind i kommunens GIS-system.
På Kær er det meget svær at gennemskue, hvad der er blivende og ikke-blivende stier på
Kær efter spejderlejren? Forvaltningen giver svar tilbage til Kær, da der sandsynligvis
hænger sammen med planen for Kær Vestermark.
Vi arbejder videre med landsbylaug-markeringerne på eksisterende kortmaterialer.
Ad. 6. Arrangementer:
1. Årsmødet den 5. april kl. 17.00 – 22.00 i Svenstrup Forsamlingshus. Fra kl. 17 – 17.30 er
der årsmøde i Landsbyforum. Herefter er der Landsbytopmøde.
Landsbyforums bestyrelse vil gerne kopier programmet fra 2014, da man her startede op
med forventningsafstemning og ønsker til indsatsområder for de næste fire år. Deltagere:
alle medlemmer af landsbylaugene, de politiske udvalgsformænd, enkelte embedsmænd.
De seneste år er ”Årets landsby” blevet kåret.
Husk tidlig indkaldelse.
2. Samtale-salon den 26. februar: Notmark gl. Skole, om levering af råmaterialer til
www.baglandet.tv (filmoptagelser, redigering, upload m.m.).
Eksempel fra Kværs-Tørsbøl-Snurom: skolebørnene har som opgave at lave egne
filmoptagelser fra hverdagslivet. Kan lave både ”lige” og ”skæve” historier om egen landsby.
Generelt: kunne involvere Sønderborg Lokal TV? Hvorfra sender de? Kan ses på nettet
eller har egen kanal, hvor de sender fra kl. 22 om aftenen. Snak om rettigheder..

Ad. 7. Pallehaver v. Agnes
Pallehaverne pyntede på SL2017, men de blev ved afslutningen kørt til Møllestedgård. Her
står de, og kan ikke flyttes p.t. pga. vejrlig.

Kunne nogle af pallerne komme ud til de nye shelters med krydderurter? Idéen er indgivet.
Kær: vil gerne aftage 2 stk., vil undersøge om det er mulig at placere ved shelters (max. 5
stk. – dette skal drøftes med kommunen som ejer, Jinnie kontakter Johanne Burgemann,
Sønderborg Kommune)
Notmark gl. Skole: vil gerne nogle stykker 6-10 stk. (laves om til siddepladser og
blomsterkummer)
Husk at have nogen til at passe på dem.
Ad. 8. Skulptur-udveksling
Der kommer en seddel rundt om skulpturudveksling i juni måned. Det går på omgang.
Kommunen sætter et fundament, og nogle har et fundament fra tidligere. Idéen var, at der i
løbet af nogle år ville være flere skulpturer.
Følgende byder ind: Holm, Nordals PAK, HAN, Lavensby
Der findes tomme sokler rundt omring – sekretariatet arbejder intens med fordelingen.
Agnes kontakter Kunstfonden for at høre, om der står nogle skulpturer et sted, hvor de
trænger til at blive flyttet fra.
Ad. 9. Årshjulet
Se bilag. Gode eksempler fra indlæg i Notmark gl. Skole med én af ”de rigtige mænd”.
FB-gruppe? God idé, at det virker 1 sted – så kan alle melde arrangementer ind her.
Opdatering:
- arrangementer (enkeltstående) kan lægges på sonderborg.dk
- alle landsbylaug holder deres hjemmesider opdateret, hvor de lokale opdaterer sig om
hverdagslivet og nysgerrige kigger ind - og man kan se, hvilke nyheder de andre
landsbylaug har i infobaren. Der afholdes løbende kurser for web-mastere.
- sekretariatet sørge for, at der er et link på sonderborg.dk til alle landbyer, hvor man så kan
klikke ind på de respektive hjemmesider
Spis-sammen arrangement i dansk/tysk forening – ”mød en dansker”. Samarbejde mellem
det danske mindretal i Slesvig og et/flere landsbylaug. Vil bede en repræsentant komme
næste gang og fortælle om forventningerne.
På Notmark gl. Skole er kælderen renoveret med baderum/toiletter + sauna. I øjeblikket
arbejdes der på at etablere klubaktiviteter omkring saunaen, hvor der arrangeres kursur i
sæbe-fremstilling og duftende olier i nær fremtid. Livsnyder-aktiviteter… Kontakt Ulla
Asmussen, hvis I vil benytte saunaen.
Cykelfærge på vej til Brunsnæs – over Flensborg Fjord. Forhåbentlig er et driftsselskab klar
i nær fremtid, hvor en privat færge ”Elephanten” sejler mellem Brusnæs og Langballigau i
sommerferien 2018. Præsenteres ved Triatlon-stævnet den 2. juni 2018. Styregruppen
arbejder videre med at få etableret en solar-færge til f.eks. 2020. Hvis man ejer en ”elefantorden” vil der være gratis sejllads. Plads til 12 personer m. cyklen.
10. Evt.
Referatet godkendt. Håber på næste møde i slutningen af februar, så det ligger i
forlængelse af LDU-mødet.

