
 

Møde i Forum 

Sted. Alsion,         dato. 01-12-16            tid.: kl. 19.00                                                                                 

Afbud fra:  

 

Referat 

 

Deltagere: 

Kristian Nordstrøm Pedersen, Projekt&Anlæg 
Agnes, Svenstrup 

Charlotte, Brandsbøl-Lunden 

Marie, Brandsbøl-Lunden 

Philip, fmd. Brandsbøl-Lunden 
Karin, Asserballe 

Asmus, Avnbøl-Ullerup 

Ingebeth, Smøl 

Henning, Brunsnæs-Iller-Busholm 

Hans Jørgen, Kværs-Tørsbøl-Snurom 
Hardy, Kværs-Tørsbøl-Snurom Peter, Stolbro / Stolbrolykke 

Pia, Adsbøl 

Roy, DSG 

Kent, PAK Nordals 
Marianne, Skovby 

Poul Erik, Oksbøl 

Kim, Holm 

Connie, landdistriktskoordinator 
 
 

Oplæg v. Kristian: 
 

1) Kontaktoplysninger: 

Kristian P Nordstrøm 

Jordbrugsteknolog Landskab & Anlæg AK, Sønderborg kommune 

Tlf.: 88 72 58 12 eller mobil: 51 81 58 12 
Mail: krno@sonderborg.dk 

 

Kristian fortæller kort om, hvilke muligheder vi har omkring by-forskønnelse i det 

åbne land. Hvad må vi selv og er der noget økonomi? Hvad og hvordan kan det 
enkelte laug evt. få del i kommunale midler?  

 

2) Præsentation: 

Ansvarsområdet er de grønne anlægsområder (ikke boldbaner), strande, 
badebroer, off. Toiletter. Har været ansat i 2 år. Personligt meget glad for 

samarbejdet med landsbylaugene. 

 

3) Vedr. blomsterløg: 

Blomsterne er tulipaner, påskelinjer m.fl. der blomster i foråret. 
 

 

 



Opgaver: 

Der aftales løg til Brandsbøl-Lunden: Kristian mailer sammen med Philip. 

Der er efterspørgsel efter flere løg til Tørsbøl – Kristian mailer sammen med 
Hardy.  

 

 

4) Nyttejobordningen:  
Personer i nyttejobordningen renser bl.a. strand, rengør borde/bænke m.m. 

Landsbylaugene kan melde ind til cskb@sonderborg.dk, hvis der er nogle 

opgaver, som man ønsker hjælp fra nyttejobberne til at udføre. Connie sender 

videre til Erik Erbs fra Sønderborg Kommune, der vil hjælpe med at fastlægge, 
hvad der kan lade sige gøre. 

 

5) 3 mio. pulje: 

Pengene kan bruges til flere blomster udenfor Sønderborg, lidt strandrensning 
m.m. Puljen fortsætter i 2017 og Kristian tager gerne flere ideer med.  

 

Disse har allerede meldt ind:  

- Smøl 

- Adsbøl (vejen) 
- HAN (forskønnelse / byporte) 

- Opremsning af branddam i Skovby 

- Svenstrup – løg omkring mindesten 

 
Flere tiltag:  

- send en mail til Kristian og beskriv opgaven: krno@sonderborg.dk 

 

      Hvilke opgaver kunne komme på tale?  
- Midlerne gives til tiltag, der kan højne standarderne i landsbyerne – men ingen  

     drift bagefter fra det offentlige – evt. frivillig vedligeholdelse. Kun fantasien   

     sætter grænser 

- Opgaver, der er til glæde for en stor del af befolkningen 

- Opgaver, hvor landsbylauget har ”tænk lidt større” 
- Blomsterkummer: kræver at man selv passer den bagefter… en krævende 

opgave for de frivillige 

- Blomsterallé / allé langs vejen: tænk på nogle, der ikke kræver så meget drift 

bagefter .. en krævende opgave for de frivillige 
- Borde / bænke? Send en ansøgning 

- Ikke borde/bænke/udstyr til de frivillige klubber med mindre landsbylaugene 

ønsker at forskønne omkring banerne 

- Frugttræer: send bud til Kristian og tag en snak om hvilke 
 

Opgave: 

Gamle træsorter på Jollmandsgård – kontakt Kristian eller Oldemorstoft: 

http://www.museum-sonderjylland.dk/oldemorstoft.html 
 

Husk: 

- skriv ikke på FB, hvis der er noget, der er utilfredsstillende, men send en mail 

direkte til Kristian, for så er det mere positivt at gå i dialog og finde de bedste 

løsninger 
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      Spørgsmål om træer omkring de lokale boldbanerne: 

- kontakt Lars Andersen, lana@sonderborg.dk 

 
      Et godt eksempel fra Asserballe: 

- der blev givet besked til formanden om, at asfalten var på vej til at blive 

asfalteret. Inden formanden kom hjem fra arbejdet, var de i gang. 

 
6) Lysmasterne: 

- masterne er skæve nogle steder i kommunen, og nu er de rettet op i byerne, 

men ikke i det åbne land.  

 
Opgave: 

Hans Jørgen, Kværs, sender en mail til Projekt&anlæg om omfanget af den 

afleverede opgave. 

 
7) Giv et prej – Sønderborg: http://sonderborgkommune.dk/borger/giv-et-praj 

 

8) Forsikringer: 

Forsikrings betingelser sendes rundt – Landdistriktsudvalget betaler 

erhvervsansvarsforsikring for alle landsbylaug i 2016, 2017 og fremad. 
Forsikringen er tegnes hos Sønderjysk forsikring. 

 

Opgave: 

Forsikringsbetingelser sendes rundt af Connie og der arrangeres forsikrings-
oplysningsmøde i februar.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

       Godkendt 

2. Orientering/ status på: 

o pallehaver 

o blomsterløg 

o vintervedligeholdelse 

o m.m. 

 

3. Kommuneplan i høring. 

Hjemmeopgave: Hvad vil du gerne have med i kommuneplanen fremadrettet? 

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet den 1. december, er du velkommen 

til at sende oplysninger til cskb@sonderborg.dk. 
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Idéer: 

 

ERHVERV: 

o Fremme af små virksomheder i landdistrikterne: kontakt til boligforeningen om 

at etablere lejeboliger. Flere vil gerne på landet, men kan godt nøjes med en 

lejebolig. 

o Adgangsvejen til Købingsmark for tung transport til landbrug / virksomheder er 

problematisk, da de skal tværs igennem Nordborg. Kan virke hæmmende for 

erhvevsudvikling i landdistrikterne for eksisterende virksomheder der vækster. 

 

BOLIG: 

o Fokus på flere lejeboliger i landsbyerne 

o En mulighed at en person kan købe en grund af naboen til nybolig med 

herlighedsværdi 

o Fokus på nedrivningspuljen – fortsættes. ”Ejendomsretten er ukrænkelig” – 

lovgivningsbestemt. 

o Der bliver ikke udbudt grunde, men udstykninger skal ses som et større område 

(5-6 huse) og ikke blot en enkelt udstykning .. ”klynger”-tænkning. 

Forudsætter at lånemulighederne er til stede. 

 

DETAILHANDEL 

o Bedre skiltning for salg af varer 

o Mere fokus på salg af oplevelser 

 

TURISME 

 

LANDSBYER 

o Flere cykelstier – sikker kørsel fra landsby til by, sundhedsfremmende 

 

KULTURARV 

 

LANDSKAB 

 

ANDET 

o ”Den lokale skole” fremmer bosætningen af familier.  

 



 

HUSK: 

Udviklingsplanerne bliver skrevet ind i kommuneplanerne! 

 

Beslutning: 

Send individuelle svar på idé-høringen til cskb@sonderborg.dk inden den 8. 

december, hvor svarene derefter sendes til kommunen – Landsbyforum uddrager 

sammenhænge i svarene til eget høringssvar. 

 

 

4. Turisme: 

Hjemmeopgave: Er der nogle turistskilte / informationstavler dit lokalområde, der 

tænger til en opdatering? En udskiftning? Mangler de? Michael Sørensen, 

turistkonsulent vil hjælpe med at få det bragt i orden. Har du ikke mulighed for at 

deltage i mødet den 1. december, er du velkommen til at sende oplysninger til 

cskb@sonderborg.dk 

 

Opgave: 

Eksempel fra Oksbøl (super flot og detaljeret) sendes som inspiration til alle. 

Forkerte? Manglende? Nye?  

Giv besked til Connie, der samler sammen og sender ind til Michael Sørensen. 

 

5. Grejbank 

Mange ting ligger rundt omkring som ejes af landsbylauge (AV-udstyr på Kær, 

udstyr til fælles-indkøb som kasser, køleskab, vægt, kasseapparat m.m.) , 

skolerne (f.eks. oplevelses-trailere), Natur-skolerne (4 lokationer til udstyr på 

Naturskolerne) , foreninger, ungdomsskolerne (kanoer, kajakker). Kunne det 

samlet i stedet for, at det står rigtig mange steder? En grejbank opdelt i flere 

dele? Deleøkonomi til at kunne sætte en person på til vedligeholdelse? 

Undervisning?  

 

Ideer: rollespilsudstyr, flagstænger m. fødder, telte, borde/bænke m.m. 

 

Vil ikke lave noget, der er konkurrenceforvridende i forhold til det private 

erhvervsliv. 
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Landsbyforum har søgt om midler til etablering af en sådan i Landdistriktspuljen i 

Erhvervsministeriet - forventer svar om nogle måneder. 

Plads på Bakkensbro? Idé om noget på Kær Vestermark? 

 

 

6. Fremadrettede opgaver 
      Kommende ekskursioner, kurser, møder 

 
Bilag: opdateret kalender 

 

Bornholm 2017: 

- LDU har bevilliget 44.000 kr. til transport + overnatning for 18 personer 
- Kent: undersøger muligheden for at booke et sommerhus ved Dueodde, 

ca. 20.000 kr. incl alt for 18 personer,  

- Forslag: ungdomscontainere – send til Bornholm 

- Karin og Ingebeth skal lægge en plan for, hvad man kan se på Bornholm. 
F.eks. micro-virksomheder, bryggerier, bolsjefabrik 

- Tidspunkt: afsted onsdag, udflugt torsdag formiddag inden kl. 14, hjem 

søndag 
 

7. Evt. næste møde dato 

 
Nye datoer sendt afsted:  

 

Generalforsamling den 9. februar 2016 kl. 19.00 

Årsmøde for alle landsbylaug den 4. april kl. 17.00 

 
 

 

  

 PÅ VEGNE AF LANDSBYFORUM 

AGNES NIELSEN  

     

    

       

 

 
 

 

 


