
Referat fra møde med lokaludvalget d. 9.8.2018 
Noter fra Zacharias og Kristine 

 

1. Jens Peter byder velkommen 

2. Bordet rundt 

a. Anita - aktiv foreningslivet 

b. Christian - aktivt i foreningslivet 

c. Mogens stampe - styregruppemedlem 

d. Christian søndergaard - styregruppemedlem 

e. Kristine Karlshøj - proces konsulent 

f. Torben Jørgensen - direktør i det tekniske område, sekretær for lokaludvalget 

g. Hanne Ringgaard - udvalgsformand 

h. Palle Fischer - med i opstart af landsbyklyngen, medlem af lokaludvalget 

i. Jesper Kiel - suppleant for Jens Erik 

j. Mette Kristensen - medlem af lokaludvalget 

k. Torben Frost - suppleant for Pia Dam 

l. Karl Magnus - medlem af lokaludvalget 

m. Jens Peter - talsmand for landsbyklyngen 

n. Bruno Hansen - medlem af lokaludvalget 

o. Zacharias Baden - embedsmand 

 

Understøtte landsbyerne, afprøve nye metoder, bæredygtige lokalområder, hvad skal det være, møde folk, 

kommunalreform, 

 

3. Lokaludvalget har holdt 2 møder. Hanne beskriver forskellige ønsker og visioner for udvalget. Bruger 6 

måneder på at beskrive en strategi og plan for brug af midler. Inddrage borgere i udvalgsarbejdet på sigt. 

Nye demokratiske samarbejdsformer, konkrete projekter: forsamlingshuse, potentiale planer, 

idrætsområdet mv. Beskriver forskellige samarbejdsformer. Kommer tættere på de lokale og de lokale 

aktiviteter. Skal finde en model for hvordan de inddrager borgerne i udvalget! 

4. Zacharias præsentere potentiale planer. 

a. Gruppen har arbejdet med kommunikation 

b. Hvad er landsbyklyngen for en størrelse 

c. Tilbagemeldning fra lokalområdet: svært at arbejde strategisk 

d. Er Svendborg Kommune fortsat repræsenteret 

5. Christian Søndergaard præsentere visioner for Gudmekongens Land. Fortæller om kongekronen, 

kommunikationen, skole+ projekt, administrativ understøttelse er der behov for... 

a. Samvirke 

b. Fællesskaber 

c. Samarbejde 

d. Potentialer og strategier 

Mogens Stampe fortæller om kommunikationsgruppen 

o 20 stk. som kommer fast mere eller mindre 

o Hjemmesiden: de lokale tilbud, foreninger mv. 

o Facebook 



o Fortælle gode historier 

· Administrative grænser - hvordan definerer vi grænser - spændende samarbejde! Proces der skal modnes. 

· Bevidsthed/mentalitet - del af klyngen og ikke kun sin egen landsby 

· Organisering - nye demokratiformer, inddragelse og mødeformer 

· Hvordan engagerer/motivere vi flere til at deltage? 

 

Det politiske perspektiv: 

· Prøve nye modeller for afprøvning af ressourcer 

· Borgerbudget - aktiv prioritering af midler 

· Prioritering/alle landsbyer skal ikke levere det samme 

· Krav om lokal aktiv deltagelse 

· Der organiseres en række borgermøde med fokus på lokale initiativer 

· Stormøde på tværs af lokalområder 

· Mindre bureaukrati, mere handling! 

· Hvad er kommunens ansvar: skabe liv - institutioner, boliger mv. Forpligtigelse på at stille ressourcer til 

rådighed. Erfaringer fra områdefornyelsen Liv i min By! Honorere aktiv deltagelse med midler til projekter. 

Kommunal startegi der kan understøtte - både strategisk og økonomisk. Ide om landsbypedel. 

o Torben Jørgensen: hvordan bliver administrationen bragt i spil! Nye tilgange og perspektiver! 

· Talerør til det stående udvalg - formidler videre! 

· Hvad er lokalområdets ansvar: lokal initiativ er udgangspunktet. 

· Motivere hinanden - skabe energi, der kan tiltrække flere tilflyttere mv. 

· Ikke kopiere modellen fra nærdemokratiudvalget - for meget fokus på anlæg, som ikke kan realiseres 

inden for rammerne! Turde afprøve nye muligheder! 

 

Borger perspektiv: 

· turde arbejde differentieret - væk fra millimeterdemokrati. 

· Lokaludvalget er indgangen til det politiske system 

· Lokaludvalget kan være med til at skabe lokalt håb! 

· Styregruppen i landsbyklyngen er ikke politikernes forlænget arm! 

· Det er vigtigt hvilket signal politikerne sender videre - skabe en politisk bevidsthed. 

· Uorganiseret organisering er vigtig 

 

Konkrete projekter fra potentiale planer skal føres videre i det politiske system! 

 

· Inspiration fra øvrige områder! 

 

Bordet rundt - hvad har de lokale fået ud af det? 

· Stort potentiale 

· Håbet lever! 

· Tro på at kommunen vil lokalområderne 

· En fælles opgave - lad os endelige bøvle 

· Følelse af at samvirke 

 

 

 



 

Punkt 4 Visioner for udvikling af landsbyklynge-samarbejdet  - ramme for 1 times debat 

Noter 

Nærdemokrati 

Potentialeplanen 1-2 mere 

Demokratiekse samarbejdsformer -> Nye former 

Strategi færdig før uddeling af penge ca 1/1-19 – lokale ressourcepersoner/nøglepersoner (i samarbejde 

med udvalget) 

Danmark på vippen – strategiplan for hele området. Lokaleudvalget er forankret i adm. -> Torben Jørgensen 

12 områder i Svendborg. (nøgleperson fra hvert?) 

Landdistriktkoordinator = Zacharias 

Landistrikternes fælles råd – netværk 

Potentialeplan = fælles retning (retningsgivende, ikke juridisk bindende, inspiration) 

[Strategiplan] 

Give retning 

Fra landsby til landsbyområde 

Hjælpe hinandne med at gøre lokalområdet lidt større. 

Udvalget kan ikke ”efterlade” landsbyklynge. Det tager tid at modne processen. 

Tordensskjolds soldater – engagere nogle flere. 

Bringe flere ting/aktiviteter i spil = fx borgerbudget. 

Afprøve nye processer – ikke gøre det samme. 

Vær opmærksom på hvordan kommunen som ressourcepersoner kan være behjælpelig med. 

Vi ved hvad der gør os særlige. 

Lokaludvalget er et talerør – vi kan lytte og bringe videre og fastholde energien i området -> værdierne 

Motivere flere frivillige – finde modet for det – udvalget kan hjælpe fx synliggære potentialeplanerne -> fx 

være vært  

Christina Præst 

VI samvirker – hele området -> Finde nye former for succeshistorier 

Gøre omverdenen opmærksom på hvor dejligt område dette er (bosætning lokalt) 

Vi skal differentiere os fra andre områder 

[- vil I dift. Økonomisk også?] 

Vi skal sammenfange fyrtårsprojekter og skabe dem sammen 

Hjælp os med bibevare håbet -> vis interesse for området 



Landsbyklyngen (styregruppen) er ikke politikernes forlængede arm. 

Færdig 1. nov…….. med strategiplan ift. Projektet vi arbejder med en 5 årsplan. 

Grønpulje   

1) logo på byskilte 

2) fortællinger -> projekt uge 38 

[Frivillighed og fællesskab] 

Mange led i landsbyklyngen – mange tråde ud 

Politikerne bliver motiveret af aktivitet i klynger 

Koble lokalområderne sammen. 

Hvad har VI fået med hjem 

Vi ser storartet potentiel i samarbejdet 

Håbet lever - samme hammel 

Kommunen vil os herude 

Kommunalt samarbejde handler ikke kun om penge 

Vi har en opgave sammen om at gøre sydfyn stold 

VI 

Sjere at stå sammen 

Brug kommunen før  det er for sent 

Politikerne har fået med hjem 

Nøglepersoner 

Vi skal være mere synlige sammen med jer 

møderække lokalt 

strategi jan/febr. 19 

Punkt 4 Ramme for 1 times debat 

Visioner for udvikling af landsbyklynge-samarbejdet  

Jens Peter: Introduktion 

Christian: Kongekronen 

Mogens: Kommunikationsgruppen 

Grønpulje  => Skilteprojekt 

 => Fortælleprojekt i.s.m. Stokkebæksskolen 

 

Borgerbudet – bringe i spil – prøve det af 

Samarbejdet fungerer allerede  

- Konsulent ekstern 

- Kommunen 

- Borgere / styregruppe  



Hvad vil vi? Medejerskab (flere vil samarbejde & samvirke) 

En række borgermøder -> indhold/form => vælge prioritet før byrådsmøde i området. 

Stormøde for alle områder – sammen inspirere hinanden. 

Ansvar:  kommunen – Motivation/administration/opbakning 

 Borgerne – ”liv i min by” -> mange involverede der har penge til det 

 - Nye kræfter + Redskaber som vi kan følge op på økonoisk (Kommunalstrategi)  

 (Landsbypedel) 

Opsamling 

Hvad skal borgerne levere? 

Hvad skal politikerne levere? 

Vi samvirker – hele området -> finde nye former succeshistorier 
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