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05 Årets Landsby i Sønderborg
Sagsnr. 16/15386 Åben drøftelsessag
Sagsresumé
Siden 2012 er der hvert år blevet kåret ”Årets landsby” i Sønderborg Kommune.
Landdistriktsudvalget har bedt Landsbyforum om at stå for ansøgningsprocessen, mens en
repræsentant fra landdistriktsudvalget sidder i dommerkomitéen, hvor
landdistriktskoordinatoren er sekretær.
På baggrund af det lave antal ansøgere til titlen, besluttede Landdistriktsudvalget den 12. maj
2016, at lade Landsbyforum komme med et forslag til ændringer af procedurerne.
Landsbyforum har drøftet sagen og foreslår, at hver landsbylaug indsender formandsberetning
fra egen generalforsamling til sekretariat for landdistrikter, hvorefter dommerkomitéen
udvælger Årets Landsby.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslaget fra Landsbyforum til ændring af proceduren for kåring af
Årets landsby godkendes med den ændring, at kriterierne for udnævnelsen lægger indenfor
Landdistriktsudvalgets indsatsområder.
Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget besluttede den 22. februar 2011 at kåre ”Årets Landsby”. Ansvaret for
kåringen ligger i Landsbyforum, der både definerer kriterierne og udnævner vinderen.
Præmien er skulpturen: ”Møde”, der udlånes 1 år ad gangen samt en mindeplade.
Landdistriktsudvalget finansierer udgifter til flytning af skulpturen, 5000 kr. til fejring,
mindeplade og skiltning.
Dommer komitéen bestående af 1 fra Landdistriktsudvalget, 2 fra Landsbyforum, 1 fra
turismeerhvervet og landdistriktskoordinatoren vælger året landsby. Kåringen sker på det
årlige landsbytopmøde arrangeret af Landsbyforum i april.
På baggrund af det lave antal af ansøgere til titlen, har Landdistriktsudvalget på møde den 12.
maj bedt Landsbyforum om at komme med et forslag til, hvordan udvælgelsen kan
gennemføres fremadrettet.
Landsbyforum foreslår, at hver landsbylaug / landsbyråd indsender formandsberetningen fra
årets generalforsamling til Sekretariat for landdistrikter inden 1. april, hvorefter
dommerkomitéen udvælger egne kriterier og på denne baggrund udpeger årets landsby.
Fordelen er, at alle landsbylaug er kandidater til titlen hvert år.
Forvaltningen vurderer, at forslaget fra Landsbyforum vedr. proceduren for kåring af Årets
landsby er hensigtsmæssig, dog med den bemærkning, at kriterierne for udnævnelsen ligger
indenfor Landdistriktsudvalgets indsats-områder.
Beslutning ved møde i Landdistriktsudvalget den 8. september 2016:

Det betyder ?
Såfremt punktet godkendes, betyder det at:


At alle landsbyer sender liste eller beretning ind til sekretariatet ( senest d. 1 marts)
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At liste over bestyrelsesmedlemmer vedlægges.



At der ikke skal sendes ansøgning ind til Årets landsby



At alle landsbyer er med i udvælgelsen



At Dommerkomiteen vælger ud fra overstående



At det er dommerkomiteen der begrunder udnævnelsen.



At udnævnelsen sker på Topmødet i april

