
Borgermøde den 6. april 2016 
 
Analysegruppe 1 
 
Stolt af: 
Fællesspisning 
Kreativ Klub 
Læsekreds 
Krolf 
Julearrangementer 
Påskefrokost 
Hjemmesiden 
 

Børnefamilier til fællesspisning 
Nabokontakt 
Notmark hvor er de? 
Landsbydag / fest 
 
Her & nu 
Menu til børn kl. 17.00 
Personlig kontakt 
Gode forslag Notmark 
Gode forslag Landsbydag

 

2025 
 
1. Trykhedstelefon – støtte fællesskab 
2. Byttecentral 

2.1. Møbler 
2.2. Børnetøj 
2.3. Bøger 

3. Legeplads – mange små børn + flere andre, flere unge tilflyttere 
3.1. Udendørs fitness 

4. Folk kender historien – infotavler som atomfysiker 
5. Byportene 
6. Fredagsklup for børn og unge 

6.1. Samarbejde med ungdomsklubben 
7. Vejforskønnelse 

7.1. Familietræ 
7.2. Løgplanter 

8. Trafiksikkerhed 
8.1. Politi 

9. Hal – veteranklub 150 medlemmer 
10. Færgeguider 
11. Erhvervsstøtte 
12. Køb og salg af frugt og grønt 
 
 
 

  



Analysegruppe 2 
 
Stolt af: 
Huset 
Fællesspisning 
Mange brugere/foreninger 
Sportsplads 
God opbakning fra de frivillige 
Cykelstien   
Pedelordning 

 
Bålsted / borde / bænke / shelter 
 
 
Involvere flere borgere 
(Almsted/Notmark) 
Lys på cykelstien 

 

2025 
 Huset er gennemrenoveret/hus til veteranbiler er bygget 

 Nyt asfalt på p-pladsen 

 Sammenhængende vejforløb gennem de 3 landsbyer 

 Byporte/blomsterudsmykning m.m. (evt. frugttræer) 

 Legeplads/grillområde fungerer optimalt 

 Stor opbakning fra ALLE landsbyer 

 Velkomstfolder 

 Bedre brug af e-mail 

 
Analysegruppe 3 
 
Stolt af: 
Anders Brandt 
Cykelsti 
Notmark Skole 
Hundslev Kro 
Fællesskab 
Færgeforbindelsen 
Lang historie 
Malene Freksen 
Fodboldbanerne

 
Mere/bedre oplysning 
 
 
Legeplads?? 

 

2025 
 

 Badstue med hjemmelavet spec. sæbe 

 Bus – afhentning ved hjemmet 

 Handicapvenlig trappe/slisk 

 Gårdbutik – fællesindkøb 

 Fitness – udendørs! Indendørs 

 Fællesarrangementer – musik, teater, revy 

 Bygninger – veteraner, vævestue, udstillinger, osv. 

 Olde Kolle 

 Vejforskønnelse langs cykelsti 

 



 
Sociale aktiviteter/sammenhængskraft 
 

 Byttecentral 

 Fredagsklub (ungdomsklub) 

 Shelters, grill-plads 

 Fitness (spørg Sonja) 

 Legeplads 

 Udendørs fitness 

 ”Ræs” på marken uden byen i Åbenrå 

 Invitationer på e-mail (enkelte på papir) 
 

PR 
 

 Byporte med historiske fakta (skaber stolthed) en i hver ende af de 3 landsbyer. 

 
Bosætning 
 

 Tryghedstelefon – støtte fællesskabet – nabohjælp – frivillig brandværn 

 Stor opbakning 

 Velkomstfolder 

 Handicapvenlighed 

 Kontaktperson 

 Olde Kolle 
 

Infrastruktur  
 

 Forskønnelse som fartnedsættelse 

 Fartnedsættelse, hastighed ned 

 Asfalt på P-pladsen 

 Sammenhængende vejnet (træer, grønt) 

 Bus – kører helt hjem (info om Flex taxi) 

 Cykelsti – forskønnelse, rabat mellem vej og cykelsti = grøn 
 

 
Fællesspisning næste gang: 

 Offentlige gøre vision og strategi 

 Handlinger: 
 1. Hvad 
 2. Hvem har ansvar 
 3. Tidsplan 
 4.  Overslag 

  



Erhverv 
 

 Hal til de 150 medlemmer af Veteranklubben med forplejning af varer, gårdbutik 

 Gårdbutik med liste – udbringning 

 ”Rugekasse”/”erhvervsstøtte” til små virksomheder 

 Køb/Salg af lokale produkter (i huset) fx ”sms-salg” 

 HUSET gennemrenoveret 

 Henny er massør i badstuen 
 

Turisme 
 

 Færgeguider 

 Badstue med sauna + hjemmelavet sæbe 


