
                                            
 

Referat fra møde i Landsbyforum den 17. maj 2017 

Deltagere: 

Kent Münch Nordals landsbylaug PAK 

Jinnie Friis Evald Kær Landsbylaug 

Kenni Nielsen Kær Landsbylaug 

Claus Nielsen Skovby Landsbylaug 

Mariann Christensen Skovby landsbylaug 

Poul Erik Nørgaard Oksbøl Sogneforening 

Esther Olesen Oksbøl Sogneforening 

Hans Christian Andersen Adsbøl Landsbylaug 

Ingebeth Clausen Smøl landsbylaug 

Karin Autzen Asserballe Ungdomsforening 

Betta Hansen Sottrupskov landsbylaug 

Egon Jessen Nybøl-Stenderup Lokalråd 

Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup Landsbylaug 

Peter Nissen Brandsbøl-Lunden Landsbylaug 

Karin Dalager Brandsbøl-Lunden Landsbylaug 

Agnes Nielsen Svenstrup Landsbylaug 

Connie M. Skovbjerg Landdistriktskoordinator 

 
 
Valg af ordstyrer: 

Asmus Madsen valgt.  

 

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med ændringer: efter pkt. 2 kommer Egon Jessen vedr. gebyr-

omkostninger.  
 

 
Pkt. 1.2 Michael Nielsen, konsulent ved SE, kommer for at orientere kort om en ny 

pulje hos SE, der støtter etablering af bredbånd  
 

Ansøgningsfrist for støtte til etablering af bredbånd: 20. juni – læs mere her: 

https://www.se.dk/se-puljen og https://www.se.dk/se-puljen#ansoegningsformular 
 

Se bilag 1. 

 

Link til: SE-dækningskort. 

 
Beslutning: 

Landsbylaugene opfordres til at koordinere og informere lokalt om denne mulighed. 

 

 
 

 

https://www.se.dk/se-puljen
https://www.se.dk/se-puljen#ansoegningsformular


Pkt. 5.c: Egon Jessen vedr. gebyrer 

 
I de to sidste kvartaler i 2016 blev Nybøl-Stenderup lokalråd opkrævet kr. 300 

kr/kvartal fra deres bank i gebyr. Udgiften skulle dække ”en forsikring, som 

foreninger med eget cvr-nummer skal have”.  Efterfølgende oplyste banken, at dette 

var en fejl, da gebyret først gælder fra den 1. januar 2018. 

 
For at kunne modtaget tilskud fra kommunen skal hvert landsbylaug have en 

foreningskonto. Fremadrettet vil det koste 1200 kr. pr. år! 

 

Spørgsmål:  
- Hvis alle foreninger havde konto i samme bank som kommunen, kunne 

gebyret spares? 

- Er det mulig for landsbylauget at forhandle en mindre gebyr? Og være 

opmærksom på, om det samme gælder for hver lokal forening i 
landsbylaugets område? 

 

Konklusion:  

  Til næste møde undersøger Egon definitionerne og forskellene på foreningskonti 

og erhvervskonti 
  Alle landsbylaug melder tilbage med egne erfaringer omkring gebyrer på 

foreningskontoen 

  Punktet tages op igen til næste møde i Landsbyforum 

 
 

 
2. Orientering om Årsmødet og Topmødet den 4. april 2017 

 

Landsbyforum evaluerede på Årsmødet/Topmødet: 

 Referat fra Årsmødet renskrives og sendes til kasséren samt lægges på 

hjemmesiden: www.sonderborgkom.dk under ”Landsbyforum”.  

 Ros til landsbylaugene, der fortalte om de spændende samarbejder og 

fællesprojekter, der er igangsat 

 For megen snak mellem folk - mere stram styring; dvs. der blev for lidt tid til snak 

med politikerne 

 Mindre antal indlæg næste gang 

 Forslag til næste år: gruppearbejde med konkret emne / styret 

 Forslag til næste år: mere tid til at deltagerne kan tage den direkte kontakt til 

politikere og embedsmænd. Ønsker man at tale mere end 5 minutter med 

politikerne, opfordres til, at de kan inviteres hjem til et ”køkkenbords-møde”. 

 Ros til forplejningen 

 

 

 

http://www.sonderborgkom.dk/


3. Status på: 

a. Pallehaver. Se bilag 2 

i. Kenni sender kontaktoplysninger på chauffør til Agnes. Agnes 

arrangerer flytning fra landsbylaugene til SL2017, når der er kendskab 

til, hvornår leveringen kan finde sted. 

ii. Åse og Agnes melder tilbage om leverancerne. 

iii. Forløbet omkring pallehaverne synliggøres på Landsbyforums 

hjemmeside. 

b. Folkemøde på Bornholm.  Se bilag 3. 

i. Der kommer nærmere besked til deltagerne, som mødes den 1. juni til 

breafing. 

c. Forsikrings møde:  

i. Har hvert landsbylaug spørgsmål til egne forsikringer? Ring direkte til: 

Henrik Hell Clausen 

Exam. Erhvervsassurandør 

73 42 75 33 - Direkte 

20 22 26 92 - Mobil 

hhc@soenderjysk.dk 

www.soenderjysk.dk 

ii. Dén forsikring, som Landsbyforum har tegnet (betalt af 

Landdistriktsudvalget) er en erhvervsansvarsforsikring. 

 

4. Tiltag 

a. Registrering af stier / oversigt over stier i landsbyerne. Har I lyst til at være 

med? Resultatet af jeres arbejde vil munde ud i en ”ud-i-naturen folder” 

 

Kontaktperson:  

Johanne Burgemann,  

Skov- og Landskabsingeniør 

T 8872 5620  

M 2790 5620 

jbur@sonderborg.dk 

www.sonderborgkommune.dk 

Hvert landsbylaug modtager et kort over eget geografiske område. Her er 

markeret med farve, de stier/ruter for vandrere, cyklende, ridende, der 

allerede er registreret hos kommunen. Registreringen bruges som database 

for synliggørelse og PR af ruterne. 

Hver landsbylaug bedes strege de ruter op, der mangler. Skriv samtidig 

hvem der har ansvar for stien mht. ejerskab, vedligeholdelse m.m. 

Agnes og Johanne koordinerer og sender ud. 

 

mailto:hhc@soenderjysk.dk
http://www.soenderjysk.dk/
mailto:jbur@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/


b. Etablering af et cykelforum d. 23. maj samt idé-møde for interesserede. Her 

drøftes, hvad der skal til for at få flere op på cyklen. Se bilag 4. 

Fyraftensmøde, hvor Landsbyforum på forhånd har et sæde i Cykelforum –  

     på aftenen vælges en repræsentant / efterfølgende vælges en repræsentant 

     fra landsbyforum. 

 

c. Omkostninger forbundet med en foreningskonto v. Egon Jessen (behandlet 

tidligere på aftenen). 

 

6. Fremadrettede opgaver 

a. Kursus/ foredrag for bestyrelse i september. Her får vi sat ord på mange af 

de forpligtigelse, vi har som bestyrelse, men også de beføjelser og 

muligheder, der følger med. F.eks. Åbne- og lukkede dagsordenen, 

rollefordeling, juridiske forhold m.m. 

 

b. Inspirationsture. Se bilag 5. 

Indvielse af Mjels Pumpehus den 31. maj (synlig på hjemmesiden) 

 

Forslag til øvrige tiltag: 

- foredragsaftener med interessante / aktuelle emner? 

- 2 gange pr. år er der ”samtale-salon” 

- Tema: ”fra idé til lokalprojekt”  

- Tema: ”hatten rundt” – mød op med et spørgsmål/emne 

- Besøg hinanden – nabovisit (allerede planlagt mellem Mommark 

og Oksbøl) 

- Samtalesalon den 3/10 2017 kl. 17.00. Nærmere aftale ved 

næste møde. 

c. Landsbyernes Grejbank 

i. I gang med at oprette en grejbank placeret på Notmark gl. Skole. 

Følgende grej er til deling, men der skal arbejdes med et koncept 

på grej/pris: 

1. computere til undervisningsbrug 

2. bord 

3. køleskab 

4. TV-skærm 

5. Æblekasser 

6. mm. 

ii. Fordeling af indkøbte materialer via ”Bæredygtige Landsbyer” 

fordeles ved et møde mellem Kær Landsbylaug, Agnes Nielsen og 

landdistriktskoordinatoren 

 

7. Orientering fra LDU (næste møde er flyttet til den 6. juni), bl.a.:  

a. Status på fødevarestrategiens handlinger 

b. Input fra mødet på Benniksgård den 26. januar, da Folketingets udvalg for 
landdistrikter og øer var på besøg – der fremlægges et notat fra den 

ansvarlige forvaltning for transport ved næste møde i LDU 

c. Ansøgere til puljen: Borgerinitiativer  



Kommentar:  

- Kan det være et krav, at et medlem af landdistriktsudvalget valgt af de 

frivillige, skal være medlem af et landsbylaug?  
- Ændring af vedtægterne for Landdistriktsudvalget §3, hvor der står 8 i 

stedet for 7. 

- Kenni laver et oplæg til en ændring til næste møde i Landsbyforum 

 
Beslutning: 

- Landsbyforum ønsker, at der ses på, om eksisterende vedtægter for 

Landdistriktsudvalget er tidssvarende. 

  
8. Forums fremadrettede økonomi  

    - ved næste møde besluttes, hvad de 5500 kr. kan bruges til 
 

9. EVT. og næste mødedato     
    a. Opfordring til, at et par enkelte frivillige (måske 5-6 personer) har tid og lyst til  

        at være ekspedienter/købmand (”Høker for en dag”) i ”6400FoodMarked” – et  
        fødevaremarked med lokale råvarer. Kontakt Agnes direkte. Afklaring ved møde 

        den 31. maj – herefter kan der sendes besked ud til kontaktpersonerne 

 b. Referatet fra Årsmødet sendes rundt til landsbylaugene for godkendelse – der  

        sættes en tidsfrist på. 
 c. Næste møde den 18/9 2017 kl. 19.00. 

 d. Procedure omkring etablering af Mobil-pay i en forening blev drøftet: indlever  

        referat, regnskab m. underskrift,  dokumentation fra alle medlemmer af  

     landsbylauget (pas + kørekort) m.m. i banken. 
 

                                                                            

 

                      
Hilsen  

Agnes 

 

 

 

Bilag: 

1. Oplysninger om bredbåndspulje hos SE 

2. Status på pallehaver 

3. Folkemødet på Bornholm 

4. Cykelforum den 22. maj 

5. Liste over arrangementer fremadrettet 

  


