NOTER: TEMAMØDE I LANDSBYFORUM STEVNS
29. JANUAR 2019 – LILLE HEDDINGE FORSAMLINGSHUS
PROGRAM
19:00 - Velkommen v/Thomas Christensen
19:10 - Erfaringer med Infoland-platformen fra Sønderborg Kommune v/Connie Skovbjerg, Agnes Nielsen
og Egon Jessen
19:40 – ”Sønderborg-modellen” for udvikling på landdistriktsområdet v/Connie Skovbjerg, Agnes Nielsen og
Egon Jessen
20:10 - Pause
20:20 - Nyt fra sekretariatet
20:30 - Nyt fra Foreningerne
21:00 - Tak for i aften
NOTER
Velkommen V/Thomas Christensen
Besøg fra Sønderborg, Connie Skovbjerg, LAG koordinator og landdistriktskonsulent og medlemmer af
Landsbyforums bestyrelse Agnes Nielsen og Egon Jessen.
Landsbyforum er startet op, vi har haft nogle gode snakke, det er jeres fortjeneste
Vi vil gerne have flere landsbyer med, hvis i kender nogle, som ikke er med endnu
Samarbejdet må gerne føre mere konkrete tiltag med, vi har lidt midler i projektet, som kan støtte op.
Tidligere studietur til Sønderborg i 2017(?)
Godt samarbejde mellem kommunen og landsbyerne
Initiativ ud fra kommunen til landsbyerne
På landsbyernes præmisser
Særkender, slår på at vi skal have lov til at være os selv.
Politikere og kommune ved det, er opmærksomme på at det skal komme fra landsbyerne
Gl. Norborg (?) Kommune -> Sønderborg, 7 kommuner lægges sammen
Fremme landsbyerne
Unikt, man kan gøre noget, komme med idéer
Penge til landsbylaug
Godt 80.000 til laugene (9 stk.)
Foreninger for hele områder, alle indbyggere er stemmeberettigede
Hele området, alle har adgang, alle over 15 år er stemmeberettigede
Ikke noget kontingent
Vi vil gerne have alle med
6000 kr. til hver forening, heraf 500 til infoland
”Nøffel” (Nybel)
Norborg havde haft Landsbylaug før(lokalråd)
Byrådet har bakket op om Landsbyforum og Sønderborg-modellen
Vision 2014 (se Powerpoint)
Vigtigt med byrådets opbakning og vilje
Levende landsbyer
Fysiske mødesteder i alle landsbyer
Opdyrke landsbylaug
Fast organisation siden 2007
Prikker = eksisterende laug
Udvalg for landdistrikter §17 stk. 4 udvalg, politikere og frivillige

Politikere i landdistriktsudvalget sidder også i alle de øvrige udvalg i kommunen
Sekretariat som tager vare på det praktiske
Tidligere 20 timer/uge, fra 2014 blev det 37 timer/uge (Connie)
Nu er der ansat en fødevarekoordinator og en jobskabelseskonsulent også
Dansk-tysk Interreg projekt, 2 personer ansat der, 20 timer + 25 timer
Så 4-5 personer i alt
Turisme og Landdistriktsudvikling (tidligere var kultur med også)
Afdeling – vi er blevet mere synlige
Frivillige fra Sønderborg -> Sønderborg-modellen
Mødes i Landsbyforum 4 gange om året
Erfaringsudveksling
Meget tid på snak om problemer og mangler i starten
Mødes og lære hinanden at kende, skabe tillid
Finde fælles emner f.eks. 10, der arbejder med støjgener, gå sammen om fælles temaer
Udvalget for Landdistrikter, natur og fødevarer
7 Personer fra Landsbyforum er med der – områder svarer til de gamle kommuner, men det fungerer jo
1 fra hvert sted – alle landsbyerne er repræsenterede
Geografisk fordeling – vedtægter
Repræsentativt demokrati
Landsbyforum er paraply
Andre steder er det institutioner/foreninger, som er repræsenterede (typisk større kommuner)
Planloven definerer Landsbyer (under 1000 indbyggere)
De større byer i Sønderborg Kommune vil gerne være med, men Landsbyerne ønsker ikke at de deltager
Kommunens problem at lave noget sammen med dem eller for dem
De større byer har andre interesser
De store tager magten
Vi spurgte landsbylaugenes bestyrelser
Landsbyforum, faste rammer
Koordinatoren får løn og sidder med
Kommunikationen
Indsatsområder
Landsbytopmøder
512.000 til drift
+ løn til koordinator
Alle landsbylaugene har CVR nummer
Kaffepenge, hjemmesider 5.500 pr. laug … de 203.000 er væk der
Erhvervs- og ansvarsforsikring (fælles forsikring)
Kurser og arrangementer
Landsbyhøjskole
Politikerne har foræret os 500.000 til pulje til projekter
Før havde vi lidt frie midler
Nu har vi 1 mio. ca.
Projekter skal stå i de lokale udviklingsplaner
Hvem, hvordan, hvem, hvornår
Udviklingsplaner siden 2009
Arbejder med 10 års horisont – hvor vil vi gerne hen
Nogle er i gang med udviklingsplan nummer 3 (de har realiseret målene i de foregående)
Det skal ind i planerne
Energilandsby fx
Godt sted at bo

Grupper som arbejde med at realisere mål/porjekter
Bestemt i fællesskab
Fx stisystemer
Dem der møder op laver planen
Det er landsbyerne der laver dem
Laver fælles projekter på tværs, når der er sammenfald
Landsbybusser – emner på tværs
5.500 udviklingsplan, hjemmeside, CVR nummer
Bankerne – gebyrer på virksomhedskonti -> fælles front overfor dem
Hjælper hinanden
Infoland Systemet
Sekretariatets hjemmeside
Inforulle og infobar -> lokale hjemmesider
Lokal, kommunal og national – holde lidt øje med hinanden
Kalenderfunktion
Wordpress
Energilandsbyer, fælles projekt
Facebook kan ikke det samme, men kan supplere
Bestyrelser, kontaktoplysninger
Kommunen kan lægge beskeder ud – så de rammer alle
Info + arrangementer på tværs
Samskabelse
Hvad får det til at virke
Nurser bestyrelserne i landsbylaugene
Andre går andre veje – eller gennem bestyrelserne (privatpersoner skal gå gennem den lokale bestyrelse)
Blækspruttecentral
Indgang til kommunen
Topmøde 1 gang om året – hvad gør I? Hvad har I på bedding? Hvem gør hvad?
Hvem tager sig af skrald, plante løg, ansøgninger til fonde
Fitness redskaber i det fri / offentlig plads – projektmidler 500.000
7 hektar testamenteret til Nybel (Nøffel)
Danmark mindste skov
Shelters, bålhytter
Skov- og Naturstyrelsen
Vi holder det ved lige
Cykelfærger (kun for cyklister)
Landsbyforum – forberedelse af 100 året for genforeningen i 2020 – kæmpe fest – I er velkomne
Arbejder godt sammen og forstår hinanden
Samarbejde og samråd
Landsbyforum er med til at skabe sammenhæng og samarbejde
Først skal man have styr på sig selv (det lokale) - før man kan samarbejde
Aktiviteter sammen (start hos jer selv)
Er det bestyrelsen, der gør det hele? Nej.
Bestyrelsen laver planen, hvem kommer, sæt i gang
Fjernvarmeselskab sponsorerer afhentning og pølser
PR og klapsalver
25 personer – de skal nævnes
Hvordan får man flere med? I havde noget – vi starter fra nul
Indbyde folk – fællesspisning 25 kr.
Tag selv tallerkener og drikkevarer med

Fællesspisning
Vigtigt at folk har indflydelse
Vi er mange nye laug også
De større byer er vi ikke så glade for
Vi har andre værdier / interesser
”De tager vores penge”
Laugene søger – og får ja
40% egenbetaling – medfinansiering med frivillige timer (100 kr/t) … for lidt, synes vi
Små paraplyer?
Landsbyforum er paraplyen (klynger?)
36 landsbyer
Paraplyen er Landsbyforum
3-4 laug, projekter de er sammen om
Nogle landsbyer er meget aktive, fungerer godt
Afståelse af magt fra kommunen
Kortlagt, hvor er vi
Ikke alle er lige aktive
Der er plads til ”de døde” også
Udviklingsplaner er meget forskellige fra 2 til 25 sider
Vi startede med at snakke i 2006
Kommune er meget lydhør, udvalg, alle med
Generalforsamling én gang om året
Landsbyforum er en forening også
Årsmøder – alle landsbylaug + politikere + forvaltningschefer
De møder op og lytter
2018 var første år vi ikke hørte om alt det teknik og miljø ikke nåede
Respekterer hinanden, alle kommer – det kan altid blive bedre
Grund til at det fungerer Sønderborg er en stor kommune
Vi er ikke koblet på kommunen på samme måde
Infoland kan samle byerne
Vi klarer os selv
Kommune er med, så snart vi er klar til det
Vokse op nedefra
Infoland er en anledning til at mødes
Udviklingsplanerne er det vigtigste redskab
En kop kaffe -> god idé -> flere idéer -> nogle vil noget andet
Flere ting man kunne samles om
Konfirmerede udviklingsplaner
Nogle har borgerforeninger med kontingent udover landsbylaug
Ildsjæle skal der til
Vi er ret ens – nogle kan, andre kæmper lidt
Koordinator
Holde fast – et stykke ad vejen
Årlig juletræsfest giver 10.000 hos os – det er ikke afgørende at kommunen lægger penge i
Kommunen engagement måles ofte i penge
Nogle gider ikke repræsenteres af os
Alle er medlemmer, men ikke alle føler sig repræsenterede
Hustandsomdelte stemmesedler
Borgermøder
Invitere alle foreninger

Borgermøder – udviklingsværksteder
Gratis mad
Annoncere i Kirken
Invitationer
Brug alle kneb
Få foreningerne med
Del det ud
Lavpraktisk – tillid
Noget at være enige om
GRATIS MAD
Automatik gruppe
Projekter, masser, men det ender ofte med at vi igen er Tordenskjolds soldater
Folk arbejder langt væk, de har dårlig tid / ikke overskud til ret meget
Sønderborg – vi indkaldte alle, hvad vil I gerne?
Stork, slæbested, branddam, shelters, multihus
Hovedgade/trafik
Lille Heddinge motorvej
Nogle der vil melde sig?
Nogle få, der meldte sig
7 der arbejder med storke, 3 på branddam + kommune, lodsejere og nyttejobs, mange meldte sig på
slæbestedet, 7 personer på hovedgade (de fleste nye)
Få folk til at komme
80% kommer, når de har noget
Telefonnøgle
Prikke til folk, kom og hjælp
Det betyder meget, at vi spørger, mange vil gerne
Hver fredag er der ”Bier in Vier” (fredagsbar)
Sønderborg var vært for 35.000 spejdere – de fik snysk
700.000 til at bespise dem – endte med fødevarestrategi
Fortælle hinanden om det
I kan meget allerede
Momentum
Oppefra eller nedefra – begge dele
Politikerne er lydhøre, de kommer gerne ud
Hvis i samler jer vil kommunen gerne
Samarbejde og idéer til kommunen
Der skal være form på det ude i landsbyerne, før kommunen kan hjælpe
Landdistriktskonferencen (Esben Danielsen)
Folk vil gerne, men de vil ikke sidde i bestyrelser
Det kræver arbejde
Vi lærer også noget af jer – når vi er ude
Kommunen behøver ikke vente på borgerne altid
Brunchmøde i Holtug
Hvad har folk lyst til at bidrage med – lystbetonet
Vi vil selv
Start et sted
Både og – prøv jer frem og lad jer inspirere af andre og hinanden
Folk har travlt
Skørpingevej – trafik og stier
LAG – der er landsbyfolk med der ogfså

Medlemsforening
Bestyrelsen har besluttet at skyde penge i jer / landsbyforum
Landdistriktsperspektiv, kommunen har bidraget også – de vil gerne det her
Hvad vil vi -> vi har noget at sige til dem
LAG – klatprojekter
Bedre hvis kommunen er med og flere går sammen
LAG Sydsjælland projektmidler, Regionen, LAG Lolland-Falster og Udvikling Stevns (også LAG) i samarbejde
med Klippinge/Magleby og Holtug/Sigerslev – projekt om adgang til naturen. Samlet budget på 1 mio. – det
er bare et eksempel på, at fælles projekter giver pote.
Landsbyforum er åbne for andre, vi kan sagtens være flere.
Højerup Gadekær 4000m2 – bakterieprojekt 260.000 til forsøg med det
Deponering af affaldet koster kassen
Bål hytte, Autoværn m.m.
Mange har Gadekær – vi er i gang med et eksperiment
Borgermøde 7. feb. i Lille Heddinge
Introverte i Hellested
Skærm i brugsen
Menuen i morgen + info
Hvad sker der i Hellested
Fælles indsamlingsdag – skrald – 31 marts – tage det med hjem, DN stiller apparat til rådighed, brug det.

