
 
 

 

 

Samarbejdsaftale  

Lokaludvalget, Svendborg Kommune 2019  
 
 

For at sikre et godt samarbejde mellem Lokaludvalget og lokalområderne udarbejdes der 
unikke samarbejdsaftaler for hvert lokalområde, der ønsker at igangsætte et samarbejde 
med udvalget. Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokalområdet 
og Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne for organisering, aktiviteter, borgerbudget, 
møder og evaluering. 
 
 
 
 
 
Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem Lokaludvalget og Landsbyklyngen Gudmekongens 
Land  
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Politisk vision 
Det er Lokaludvalgets formål at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at 

borgerne i lokalområderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele 

kommunen. Det sker ved at der i lokalområderne sættes fokus på nærdemokrati, dialog og 

samskabelse. Samarbejdsaftalen er et værktøj til at inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, 

ildsjæle m.v. i lokalområderne i udvalgets arbejde, og sikre lokaludvalgets indsatser bliver lokalt 

forankret.   

Det er Lokaludvalgets vision at skabe nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke 

nærdemokratiet. Udvalget vil gerne have repræsentation fra borgere, virksomheder, ildsjæle m.fl. i 

udvalgets arbejde, og derfor er der nedsat et borgerråd, som består af en repræsentant fra hvert 

lokalområde.  

Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokaludvalget og det aktuelle 

lokalområde, for at sikre en god og konstruktiv proces. Samarbejdsaftalen beskriver visioner, formål 

og konkrete handlinger.  

Deltagerne i samarbejdsaftalen forpligter sig til at være ambassadører for den lokale udvikling i 
lokalområderne. Samarbejdsaftalen er en gensidig aftale, der skal være med til at løfte de politiske 
og lokale ambitioner for lokalområderne i Svendborg Kommune.  
 
Beskrivelse af lokalområde  

 Navn: Landsbyklyngen Gudmekongens Land. 

 Hvor:  Gudme, Brudager, Galdbjerg, Gudbjerg, Brændeskov, Lakkendrup, Ellerup, Brenderup, 
Hesselager, Lundeborg, Vormark, Revsøre, Bøsøre, Oure, Vejstrup, Albjerg 

 Vision:  ”Vi samvirker” 
Landsbyklyngen skal varetage en samlet interesse for hele lokalområdet og skabe    
samarbejde på tværs af foreningsliv, kommune, erhvervslivet og alle de mange mennesker 
som bor og lever i området. 
 

 Formålet med klyngen er at styrke det fælles samarbejde og udvikle kendskabet og 
samskabelsen på tværs af lokalområdet.  
Dette sker gennem 3 hovedindsatsområder:  

1. Fællesskab 
2. Kommunikation 
3. Bosætning 

 
 Ved at: 

o understøtte lokale fællesskaber- både store og små, formelle og uformelle. 
o samvirke på tværs af institutioner forsamlingshuse, foreninger og erhvervsliv. 
o skabe tilbagevendende møder, kurser og aktiviteter for hele landsbyklyngen. 

 

 Organisering  
Landsbyklyngen er organiseret som overordnet koordineringsorgan for områdets foreninger 
og borgere, og består af et landsbyklyngeråd, som består af 5 til personer, som 
repræsenterer en mangfoldig sammensætning på tværs af geografi, alder, forenings- og 
erhvervsmæssig baggrund og er bosiddende i klyngen.  
Landsbyklyngen kan være projektholder for projekter i klyngen.  
   

 
 



 
 

 Kontaktpersoner:  
o Mogens Stampe, tlf.: 51 86 72 30; email- mogens.stampe@gmail.com 
o Kent Jørgensen, email – gudmekommune@gmail.com 
o Kristian Karlkvist, email – kristianploug@gmail.com 
o Kristian Greve, email- -kristian.greve@yahoo.com 

 
 

Forpligtelser 
Som lokalområde forpligter Landsbyklyngen Gudmekongens Land sig til at indfri følgende målsatte 

aktiviteter. 

1. Obligatorisk deltagelse for alle lokalområder:  

 Nærdemokratidag  

 Borgerråd  

 Borgermøder  

 Dialog møder ad hoc.  
       Lokaludvalget står for indkaldelse til ovenstående arrangementer.  
 
2. Bred forankring 

Landsbyklyngen Gudmekongens Land er forpligtet på at skabe en bred lokal forankring og sikre 

at flest mulige borgere har mulighed for at deltage i arbejdet.  

 

3. Samarbejdsaftalen danner ramme om følgende aktiviteter:  

Aktiviteter  Beskrivelse Ansvarsområder Tidshorisont  

Borgerbudget  Landsbyklyngen 
Gudmekongens Land har 
indgået samarbejde omkring 
et borgerbudget.  

 Der er afsat 200.000 kr. til 
borgerbudgettet.  

 Gennemførelse af 
borgerbudget varetages af 
styregruppen, der med 
forløbet ønsker at understøtte 
lokale projekter og bruge 
borgerbudget som en 
prøvehandling i at udvikle nye 
former for lokalt 
nærdemokrati.  

o Processen for borgerbudget:  
1. Åbent borgermøde, 

hvor rammer og 
kriterier og temaer for 
borgbudget 
fastlægges. 

2. Projektdag hvor det 
muligt at få sparring til 
projekter  

Styregruppen for 
Gudmekongens Land 
varetager budget og proces 
for afvikling af 
borgerbudget, og har ansvar 
for at processen foregår 
demokratisk og inddrager 
lokalområdet.   
 
Styregruppen for 
Gudmekongens Land har 
ansvar for afrapportering og 
evaluering af borgerbudget. 
 
Lokaludvalget leverer 
projektskabeloner, 
manualer, sparring mv. til 
afvikling af borgerbudget.  
 
Når projekterne er fundet, 
underskrives en kontrakt, 
udarbejdet af Svendborg 
Kommune, der beskriver 
projektejere, forpligtelser, 
ansvar og deadlines. 
Landsbyklyngen 

Opstartsmøde i 
maj/juli 19. 
Borgermøde med 
info om 
borgerbudget samt 
udvidelse af 
koordinations 
gruppe 22. august, 
med mulig 
deltagelse af 
Lokaludvalget. 
 
De efterfølgende 
møder planlægges 
efter d.22.08 
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3. Indkaldelse og 
offentliggørelse af 
projekter 

4. Projektafstemningsdag 
Projekterne tildeles 
midler på et 
borgermøde via 
afstemning.  

Gudmekongens Land har 
ikke ansvar for 
gennemførelse af det 
enkelte projekt, men for 
den overordnede proces.  

Øvrige 
aktiviteter og 
projekter 

Gudmekongensland ønsker at 
arbejde med følgende tiltag:  
o Projektbørs 

Hvor alle kan komme og 
udvikle nye og igangværende 
projekter. 

o Netværksmøder 
Hvor forsamlingshuse/ andre 
foreninger mødes for at drøfte 
erfaringer og 
problemstillinger. 

o Grøn Ordning  
Der etableres kursus i 
promovering af 
Gudmekongens Land via 
facebook + hjemmeside. 
Der er kontakt med 
DroneFilmFyn mht. etablering 
af dronefilm, som led i 
promovering. 
Der er kontakt med firmaet 
bag appen ”Min landsby” med 
henblik på evt. brug af appen 
som led i promovering. 

o Bosætning 
Bosætningskampagne 
Velkomstfolder 
Ambassadørnetværk 
Tættere samarbejde med 
ejendomsmæglere 

 

Landsbyklyngen 
Gudmekongens Land har 
ansvar for gennemførelse af 
aktiviteter og projekter. 
Svendborg Kommune og 
Lokaludvalget vil 
understøtte tiltagene bedst 
muligt.  
 
Landsbyklyngen ønsker et 
samarbejde med Svendborg 
Kommune og de øvrige 
lokalområder om en 
målrettet 
besætningskampagne i 
lokalområderne.  

Nogle aktiviteter er 
allerede igangsat, 
mens andre  
igangsættes 
løbende.  

Fremadrettede 
aktiviteter  

o Erhvervscafe 
Hvor etablerede 
erhvervsdrivende kan mødes 
og diskutere nye muligheder 
for erhvervsudviklingen i 
området 

o Nye boligformer 
Deltagelse i dialog mellem 
kommune, investorer ift. 
etablering af nye boligtyper 

o FN´s Verdensmål  
Konkret klimaindsatsprojekter 

Fremadrettede aktiviteter 
som Landsbyklyngen ønsker 
at arbejde med.  

 



 
 

o Geopark Sydfyn 
Udbygning af formidling og 
turistoplevelser 

o Infrastruktur 
Udbygning af området 
infrastruktur, herunder 
cykelstier, ridestier, og 

o Potentialeplan  
Landsbyklyngen ønsker at 
udarbejde en samlet 
potentialeplan med eventuelle 
delpotentialeplaner for hver af 
de større byer. 
Landsbyklyngen vil gerne i 
dialog med lokaludvalget om 
denne mulighed.  

 
  



 
 

Evaluering og tilpasning af samarbejdsaftalen    
For at sikre en løbende positiv udvikling af samarbejdsaftalen skal lokalområdet redegøre for status 

på samarbejdsaftalen senest et år efter samarbejdsaftalen er igangsat. I den forbindelse er der 

mulighed for at tilpasse samarbejdsaftalen i forhold til nye projekter mv.  

 

Lokalområdet 

Dato:  

 

______________________________ 

Mogens Stampe 

______________________________ 

Kent Jørgensen 

______________________________ 

Kristian Karlkvist 

______________________________ 
Kristian Greve 

Lokaludvalget 

Dato:  

 

 

______________________________ 
Hanne Ringgaard Møller  
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