
                                            
 
Referat fra møde i Landsbyforum den 18. september 2017  
 
Deltagere: 
 

 
Kent Münch  Nordals landsbylaug PAK  

Elsebeth Münch -”- 
Lene Thomsen Stevning (afbud) 
Kenni Nielsen  Kær Landsbylaug (afbud) 
Karin Autzen  Asserballe Ungdomsforening  

Mariann Christensen  Skovby landsbylaug  
Poul Erik Nørgaard  Oksbøl Sogneforening  
Willy Sahl Lavensby Landsbylaug 
Hans Christian Andersen  Adsbøl Landsbylaug  

Ingebeth Clausen  Smøl landsbylaug  
Ebbe Hansen Sottrup 
Betta Hansen  Sottrupskov landsbylaug  
Ebbe Hansen -”- 

Angela Coriand -”- 
Egon Jessen  Nybøl-Stenderup Lokalråd  
Lilian Frees Jensen  Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Niels Peter Nielsen -”- 
Hans Jørgen Bollmann -”- 

Hardy Johansen -”- 
Asmus Madsen  Avnbøl-Ullerup Landsbylaug  
Gretel Denker Jørgensen Elstrup / Elstrupskov 

Claus Jepsen Egen 

Agnes Nielsen  Svenstrup Landsbylaug  
Peter Christiansen Stolbro / Stolbrolykke 

Henning Rasmussen Brunsnæs/Iller/Busholm 
Connie M. Skovbjerg   Landdistriktskoordinator  
Åse Ditlefsen Ferrão Sekretariat for landdistrikter 
Anders K. Brandt Fmd. Landdistriktsudvalget (deltog 

under pkt. 2 med orientering) 
 
 
1.        Valg af ordstyrer 
           Asmus Madsen valgt 
 
2.        Godkendelse af dagsorden 

           Dagsorden godkendt.  
 

Orientering ved Anders K. Brandt, fmd. Landsbyforum under evt. 
 
 
3.        Bank-gebyrer: Egon kommer med en tilbagemelding omkring gebyrer  

 
”Sidste år fik vi i Nybøl-Stendrup Lokalråd en regning for gebyrer på 1200 kr. Banken havde 
faktisk taget pengene til at dække en slags forsikring, som gælder fra 2018. Bankdirektøren 
kan ikke give svar på, hvordan det kommer til at fungere. Virksomheder med eget CVR- 

 



nummer betaler 1200 kr. pr år i gebyr i Broager sparekasse, mens Den danske bank tager 
75 kr/år. Derfor: Husk at holde øje med bankkontoen.” 

 
4.        Kort orientering omkring:  Forårsløg, Infotavlen, vores Grejbank, Julefrokost ? 
  

Agnes:  
Forårsløg: I har alle fået mail fra Kristian Pedersen Nordstrøm vedr. forårsløg til offentlige 
rum (Willy Sahl, Lavensby og Mariann, Skovby og Adsbøl mangler). Større arealer i 
nærheden af veje, tager kommunen sig selv af. Afhentningsdato ønskes, sendes ud med 
referat, hvis muligt. 
 
Infotavler: Vær opmærksom på, at I skal være 2-3 mdr. forud ved bestilling, da mange 
bruger tavlerne. Det er gratis for Landsbylauget – ikke for enkelte foreninger, som I jo 
dækker! Informationen kommer på alle 3 tavler i kommunen. Annoncer når arrangementet 
er for alle og enhver. 
 
Grejbank: Vi har mange ting. Noget er opmagasineret på Notmark gl. skole, noget i 
bunkeren på Kær Vestermark. Vi har sat Nicolai Dupont Heidemann, kulturchef på opgaven 
med at finde et egnet lokale. 
 
Der bliver lavet en liste over hvad der er i grejbanken på Infoland. Alle opfordres til at lægge 
ting i. Kontakt Åse Ditlefsen Ferrao på sefe@sonderborg.dk 
 
Julefrokost: sløjfes (erstattes af foreningskursus for alle landsbylaugs bestyrelser) – se pkt 
10a. Rettelse af tidspunkt: kl 16 p.g.a det arbejdende folk. 

 
5         Folkemødet på Bornholm v./ Angela og Elsebeth  
           

Bilag vedhæftes – men Angela og Elsebeth viste en flot power-point fra oplevelsen – 
forkortet udgave: http://sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Folkemøde-2017-Elsebeth-
og-Angela-ny.pdf Alle billeder bliver lagt ud på www.sonderborgkom.dk / landsbyforum / 
Bornholm 2017.  
 
Der må gerne lægges billet ind på pladser til næste år, da Landdistriktsudvalget netop på 
dagens møde har bevilliget 44.000 kr. til år 2018 (til transport, overnatning af ca. 20 
personer excl. kost). 
 
21 deltog til en samlet pris af 44.000 kr. i år 2017 Mad betales af deltagerne. 

 
6.        Pallehaveprojektet (evaluering af SL2017 v. Åse, hvordan kommer vi videre) 
           Kort orientering omkring ”6400FoodMarket”   
 

Der blev vist små kortfilm om både ”Snysk” og ”6400FoodMarket” på Den store spejderlejr 
2017. Disse offentliggøres senere og lægges på hjemmesiden. 

 
 
7         SL2017: Ingebeth, Smøl, Niels Peter, Kværs samt Lysabild er opfordret til at lave en  
           lille fortælling om deres landsby-oplevelser i uge 30.   
 

Oplæg med flotte billeder – begge lægges ud som bilag. Senere lægges et filmklip ud fra 
arrangementet ved Cathrinesminde. Der var ”sønderjysk kaffebord” både i Nordborg og 
Lysabild, i forbindelse med SL2017. Disse ”gik som varmt brød”. 
 
Niels Peter fortalte, at der forventes 3000 mennesker til Messen i Kværs den 30. 
september. Det er en bosætningskonference, hvor også virksomhederne bliver 
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repræsenteret. Niels Peter sender programmet ud på mailen. 
 

 8       Vi er i gang med det næstsidste møde i denne valgperiode, derfor sender  
          Connie et evalueringsskema rundt til alle de projekter, der har fået støtte af LDU i  
          perioden 2014-2017.             
 

Husk at melde tilbage.  
 

Vi skal huske at få valgt nye repræsentanter til Landdistriktsudvalget (LDU), så vi er klar til 
at træde ind i den nye 4-års periode, der sidder en fra hver af de gamle kommuner. Der 
sidder 7 frivillige i LDU og 4 politikere. Det er et stående udvalg §17stk 4 udvalg. Det ny 
byråd skal beslutte, om LDU fortsætter. 
 

 
9       Registrering af stier / oversigt over stier i landsbyerne: er rigtig godt i gang, mange af  
         jer har allerede svaret, og Connie arbejder på at få jeres gode arbejde kædet sammen  
         med tilflytter-folder og kommunens hjemmeside: 

 
Sammenkædningen mellem tilflytter-folderen og opdatering af stisystemerne er ikke mulig 
pga. en dead-line på den 15. oktober mht. tilflytterfolderen. 
 
Der er en del cykelstier i forvejen (25 cykelruter). Asmus arbejder videre med det. Husk at 
indlevere de sidste opgørelser over stier, så der kan blive et samlet kort. Både trampestier, 
vandrestier, cykelstier og ridestier. Hvis nogen laug vil have en fællesfolder, så sig til. Det 
kan også lade sig gøre. 
 

Send samlet tre afsnit på max. fylde 1000 anslag i alt om lokalområdet samt oplysninger om 

bl.a. arrangementer, skoleforhold, ”vidste du at” m.m. til cskb@sonderborg.dk. På 

sekretariat for landdistrikter hjælper vi med at skærpe på jeres specialiteter, og sender det 

tilbage til godkendelse hos de enkelte landsbylaug. Herefter kommer det videre til 

bosætningskoordinatoren. Se introduktions-seddel fra Erhvervsservice / bosætnings-

koordinatoren.  

Connie sender igen til alle laug. 
 

 
10     Fremadrettede opgaver: 

 
a.      Kursus for Landsbylaugenes bestyrelser: fredag, den 24. november kl. 16.00 -  
         22.30 . 
         
         Indhold:  
                 - Bl.a. forventningsafstemning - medborgerskab - beføjelser og muligheder - taler  
                   vi samme sprog?  
                 - Gør vi dét, vi siger vi vil?  
                 - Åbne- og lukkede dagsordener. 
                 - Rollefordeling, juridiske forhold m.m. 
         

Overnatning mod en lille betaling?  
Fælles formiddagstræf med et tema – ”fra idé til indvielse”? Andet? 

          
En ad hoc-gruppe nedsættes til at hjælpe sekretariatet med indholdet/planlægningen:  
Egon Jessen og Peter Christiansen  
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b.     Samtale-salon den 3. oktober (hatten-rundt) kl. 17.00: Ricks stensamling, 

Svenstrup 
 
Emner til hatten sendes samtidig med tilmeldingen. 
 
Tilmelding til cskb@sonderborg.dk senest den 29. september kl 12.00 (kl. 13.00 sendes 
emnerne ud til alle deltagere) 
 
 
c.      Nabo-visit: Oksbøl-Mommark fortæller 
 
Fine billeder fra Mommarks besøg til Mjels pumpehus. Pumpehuset er åben hele tiden, så 
alle kan komme op på platformen når de vil. Der er 13 medlemmer af Pumpehusets venner. 
De skiftes til at holde øje med huset, og sørger for at der er rimelig rent.  
 
 
d.     Cykelforum orientering og valg  

    
Cykelforum (CF) er et nyt forum, som involverer alle former for cyklister i kommunen og 
landsbyforum. Der har været afholdt 2 møder. Der er forslag til et kursus om vintercykling – 
vedligehold. Cykelforum var repræsenteret på kulturnatten. 
 
CF vil gerne fokusere på børn og synlighed (happenings), og der er forslag om at 
samarbejde med CF i Kolding.  
 
Næste møde er i oktober. Agnes Nielsen fortsætter som Landsbyforums´ repræsentant i 
Cykelforum. 
 
Staten har en fond – Cykelpuljen - som kommunerne kan ansøge ind på. Her er der forslag 
om, at CF skal søge ind til cykelboxe op på samkørselspladserne. 
 
Desuden arbejdes med prioritering af cykelstier i kommunen samt tiltag på Christian X´s 
bro. 
 
Se her tre film-spots, som er produceret for at fremme cyklismen i Sønderborg: 

 
Spot A: https://vimeo.com/user20152795/review/222646873/9010311180 

Spot B: https://vimeo.com/user20152795/review/222646889/0cd4336b14 

Spot C: https://vimeo.com/user20152795/review/222646900/ccd5877680 

 
11   Orientering fra LDU 
 

Se referat under: www.sonderborgkommune.dk, vælg: Politik, vælg: referater/dagsordener, 
vælg: råd og nævn, vælg: Landdistriktsudvalget. Find sidste referat. 
 
 

12   Landsbyforum har fået en bank konto.   
 

Agnes skal bruge legimitation fra 2 bestyrelsesmedlemmer: Peter og Egon. Pas/kørekort og 
sygesikringskort. 
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13   EVT.  
 

Indlæg fra Anders K. Brandt, fmd. Landdistriktsudvalget: 
 
Han fortalte, at Kooperationen og han har fået 435.000 kr. til at undersøge mulighederne for 
at lave en alternativ finansiering i landdistrikterne. Målet er at hjælpe med, at flere 
hushandler og projekter kan finde finansiering. Projektet går ud på, at der dannes en fond, 
som tager imod andelsbeviser. Pengene lånes ud mod et pant i det hus, der skal handles. 
Alle hæfter solidarisk med deres indskud. Hvis fonden bliver tilstrækkelig stor, kan der 
udstedes salgsgarantier på huse. Når undersøgelserne i løbet af 2018 er færdige, skal 
fonden etableres i Sønderborg Kommune. Hertil skal der bruges en bestyrelse og folk, der 
vil være fortalere for fonden. Kontakt Anders for yderligere oplysninger. 
 

 
Referat godkendt. 
 
 
 
 

 


