
Noter fra Mødet med den lokale initiativgruppe i 5762 Vester Skerninge. Den 20. august 2018 

Dagsorden for mødet:  

Svendborg Kommune skal være attraktive og levende lokalsamfund med 

Svendborg som den naturlige centrale hovedby. 

Der er brug for organisering og kommunikation i lokalsamfundene, så der skabes de bedst mulige 

forudsætninger for livskvalitet for alle aldre. 

Da vi ikke har lokalråd i Svendborg Kommune, er der brug for andre former for organisering, hvor nogen 

tager ansvar for at arbejde for en positiv udvikling i lokalsamfundet som helhed. 

Der er brug for koordinering af lokale tiltag og initiativer, intern kommunikation med borgere og andre 

aktører i lokalsamfundet, ekstern kommunikation med kommunen – og ekstern profilering af 

lokalsamfundet som et attraktivt bosætningssted. 

 

 

1. Præsentation af deltagere  

Lars xx, syltemade camping 

Birger Jensen 

Thomas Visby 

Jens Fabricius 

Michael xx, Vester skerninge tennisklub 

Brian xx, filialdirektør sparekassen sjælland/fyn 

 

lokaludvalget 

 

      2. Generel drøftelse af udfordringer i lokalsamfund og muligheder for at understøtte en positiv 

udvikling i lokalsamfund i Svendborg Kommune. 

Om lokaludvalget: 

 Udvalget er etableret med starten af den 4- årige valgperiode, og politisk bredt sammensat. 

 Udvalget vil det næste halve år besøge forskellige lokalområder for at hente inspiration og ideer til 

udvalgets arbejde. 

 Efter jul udarbejdes strategi- og handleplan for udvalgets virke 

 Udvalget har en mindre sum støttekroner, og beslutter først udmøntningen af disse i forbindelse 

med handleplanen. 

 Udvalget har foreløbig opsamlet en række fokuspunkter 

o Opmærksomhed på hvorledes man får små netværk til at vokse 



o Opmærksomhed på hvad der skal til for at lokalområder kan opstå og gro, der hvor 

”ingenting virker” 

o Lokaludvalget skal være med til at motivere og skabe rammer og være talerør ind i 

kommunen 

o Lokaludvalget er overordnet set optaget af sammenhængskraft i hele kommunen 

o Lokaludvalget er optaget af sammenhængskraft i klyngen 

o Borgerbudgetter  

 

Om 5762: 

 Lokalområdet er kendetegnet ved overskud og virkelyst, men der er ingen masterplan => 

borgermødet er startskuddet 

 Livskvalitet er noget andet i landsbyen end i 5700. Tilhørsforhold er en afgørende faktor for 

virkelyst 

 De unge/ny-tilflyttere skal være med til at skabe noget nyt i lokalområdet. 

 5700 og 5762 er hinandens forudsætninger 

 Lokalområdet har brug for dialog med politikerne, ordet byråd sender et forkert signal:  

” det handler kun om Byen” 

 Det hele er lidt slidt 

 Lokaludvalget er også friske på de helt store projekter 

 Der er brug for en fælles kommunikationsplatform, internt i klyngen og i forhold til 

kommunen (politikere, administration) 

 Der er brug for lydhørhed og samarbejde, kommunen (politikere og administration) agerer 

som medspiller 

 

      3. Konkret aftale om, hvordan Forum 5762 og Svendborg Kommune bedst kan samarbejde om 

udvikling i 5762-området – gerne som en god case for andre lokalområder. 
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