
Referat fra mødet med byrådets lokaludvalg
og 

Nærdemokratigruppen, KOO-gruppen og Lunde Borgerforening 
mandag den 27. august 2018 kl. 19.00 

på ISSØ-Skolen, Stenstrup afdeling

Deltagere:
Lokaludvalget: Jesper Larsen (Løsgænger), Palle Fischer (C), Jens Erik Laulund Skotte (Ø),
Karl Magnus Bidstrup (Å), Mette Kristensen (V), Bruno Hansen (F)
Lokaludvalget og KOO-Gruppen: René Haahr (V)
Lokaludvalget og Nærdemokratigruppen: Torben Frost (A)

Administrationen: Teknisk Direktør Torben Jørgensen

KOO-gruppen: Klaus Kolhorn, Tage Østbjerg, Lone Kaasgaard, Per Mahler Jensen og Jørn Hansen
Lunde Borgerforening: Kristina Andersen og Steven Legéne
Nærdemokratigruppen: Johannes Damkjær, Ellen Pedersen og Bodil Helmert

Johannes bød velkommen, og mødet begyndte med en kort præsentationsrunde.

Johannes fortalte lidt om vores område og samarbejdet mellem de tre grupper samt det fælles øn-
ske om at komme i gang med arbejdet omkring etablering af en landsbyklynge.

Lone orienterede kort om de 4 arbejdsgrupper:
1. Fremtidens Skole
2. Bosætning
3. Sti- og rekreative områder
4. Trafik

Lokaludvalget gav melding om, at på mødet i dag var de med for at lytte til, hvad der rører sig i vo-
res lokalsamfund. Derefter holder de møder selv og lægger en plan for deres videre arbejde. 

Bosætningsgruppen efterlyste interesse fra kommunens og politikernes side med hensyn til at re-
klamere for bosætning i vores område, da vi er privilegeret med kort afstand til motorvejen og et 
tog, som kører to gange i timen. Via toget er man i Odense på en halv time.

Torben fortalte, at René og ham har givet hinanden håndslag på at arbejde for at få nogle bygge-
grunde i området. René meddelte, at mageskiftet i Kirkeby næsten er gået i orden. Hvis det mis-
lykkes, er det ”op på hesten igen” og fortsætte arbejdet. Kommunen har tidligere søgt om mage-
skifte med lodsejeren, men det mislykkedes pga ”uoverensstemmelser” mellem de to parter.

Bruno Hansen meddelte, at kommunen er i gang med at afdække, hvad den må i forhold til bygge-
grunde, og hvad muligheden er for at hjælpe alle yderområderne.
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Stigruppen orienterede om deres arbejde og samarbejde med kommunen om Rødme Kirkesti, som
er etableret. Arbejdet med den næste kirkesti er gået helt i stå og har været i 1½ år. Gruppen ven-
ter stadig på svar fra kommunen vedr. accept fra nogle lodsejere.

Grupperne er enige om, at meget arbejde dør ud / går i stå, når det ender hos kommunen. 

Mette Kristensen kom med en idé om, at yderområderne kan få bevilget en pose penge. Politikerne
kan dele nogle af budgetpengene ud decentralt. Idéen er kastet på bordet, men der er selvfølgelig 
mange ting, der skal falde på plads, både administrativt og politisk, inden det kan lade sig gøre.

Lokaludvalget har også lidt penge (1 mill. kr.) at gøre godt med, men først i februar 2019 begynder 
udvalget at snakke sammen om, hvordan pengene kan/skal bruges.

René gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at finde vores styrker i vores område. Desuden skal 
der kigges på cykelstier og skoleveje.

”Liv i vores by” er et projekt, som har kørt i Svendborg by, og for at bevare livet i Kirkeby, er det 
vigtigt med en dagligvarebutik, og for at være med til at bevare butikken, var der ønsker fremme 
om at ændre kommunens indkøbspolitik, således at både den lokale skole og børnehave burde ha-
ve mulighed for/pligt til at handle lokalt. 

Steven kom med forslag om at arrangere en demokratifestival, hvor både Lokaludvalget og de loka-
le grupper sammen med foreninger mv skal opsætte boder, hvor lokale borgere kan få oplysninger 
om gruppernes formål og arbejde. Festivalen kan også give mulighed for vidensdeling grupperne 
imellem samt tiltrække nye medlemmer.

”Red liv” er et aktivt samarbejde borgerne imellem på Langeland, fortalte Jesper Larsen. Han anbe-
falede, at grupperne gjorde opmærksom på et kommende gratis hjertestarterkursus her i området.
Ligeledes gjorde han opmærksom på, at det også var et godt projekt at starte her 5771-området. 
Hvis vi havde brug for hjælp til og koordinering af opstarten, kan projektet i Ulbølle kontaktes.

Jesper Larsen orienterede om, at ansatte i Hjemmeplejen ved, hvor der er hjertestartere og kan 
kontaktes pr. telefon, men personalet skal melde sig personligt til ordningen.

Gruppen vedr. Fremtidens Skole har været meget aktiv, men er p.t. gået lidt i stå.

Johannes fortalte, at grupperne havde søgt om at blive en del af de 25 landsbyklyngeprojekter, 
som DGI og Realdania støttede med konsulenthjælp og økonomisk støtte, men de 25 projekter var 
allerede valgt ud. Han spurgte derfor, hvad det koster at oprette en landsbyklynge, og hvor man 
kan søge om hjælp, og om Lokaludvalget vil tage spørgsmålet med hjem til drøftelse.

Lokaludvalget udtalte, at der er politisk vilje til oprettelse af landsbyklynger, og der vil komme 2 
måske 3 oprettelser af landsbyklynger i denne valgperiode, alt efter økonomien til det.

Ellen gjorde opmærksom på, at der kan være en mulighed for køb af byggegrunde på Lundebak-
ken, idet der er udsigt til et ejerskifte i nær fremtid, hvorfor det er vigtigt at kommunen er/kommer
på banen med henblik på at sikre sig rettigheder til køb af jord til byggegrunde/udstykning  NU, 
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inden der kommer en ny ejer på gården. 

Det aftaltes, at Bodil sender maillister over de forskellige grupper til Torben, og Torben sender 
Bodil en liste med Lokaludvalgets mailadresser, som så videresendes til de forskellige grupper i 
området.

Referent: Bodil Helmert
19-09-18
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