Referat fra årsmødet d. 30.3.2019.
1.
Velkomst givet af den nye formand Stefan Wilkens hvor han takker Dorte og Kaj for deres store
arbejde og engagement igennem årene.
Dorte er stadig kontaktperson for Tårup landsbyråd, blev valgt som suppleant til LDU og fortsætter
i udviklingsrådet. Hun holder fortsat øje med referater fra kommunen, hvis der skulle være nogle
der kunne ha interesse for landsbyerne. Kaj hjælper vores nye kasserer godt i gang.
Stefan præsentere den nye bestyrelse: Jeannette Wohlert, Hjulby, Annette Lyholm, Bynkel, Solveig
Hjelholt, Langå, Ulla Mortensen, Svindinge, Lone Jørgensen, Øksendrup, Kasserer Bernt Nielsen,
Langtved, formand Stefan Wilkens. Dersuden web-master Jes Drost Nissen og Carsten Nielsen står
for modtagelse af ansøgninger til forskønnelsesmidler og julebelysning.
Vi skal fortsat arbejde for gode bosætningslandsbyer, gøre dem atraktive at bo i, byer med initiativ
og udvikling. Men det koster penge. Derfor er vi glade for at bo i Nyborg kommune, som giver
mulighed og tilskud til/for dette. Om der skal være en anden model for fordeling af disse midler
kommer Kenneth Muhs og Peter Mollerup måske ind på senere i dag. Beretning for 2018 blev givet
af tidligere formand Dorte Søemod. Den samme som til generalforsamlingen d. 28.2.2019. Der
henvises derfor til dette referatet.
2.
Skøn musik og underholdning fra folk-duo Fromseier Hocking fra Øksendrup.
3.
Lækker brunch fra Ørbæk midtpunkt.
4.
Borgmester Kenneth Muhs og formand for erhvervs- og udviklingsudvalget Peter Mollerup
fremlægger fremtidige visioner for landsbysamarbejdet i Nyborg kommune.
Først bød de velkommen til Stefan og takkede Dorte for hende store arbejde og engagement.
Kenneth informerede om at kommunen stadig vil give tilskud til landsbyerne og forsamlingshusene,
da det skaber liv og aktivitet i landsbyerne. Øget interesse for salg/køb af huse i landsbyområderne.
Der er stor forskel på landsbyerne mht fortagssomhed, initiativer, arrangementer og ansøgning til
landsbyforskønnelsesmidlerne. Kommunen er glad for at få feed-back fra landsbyerne, så
samarbejdet fungerer godt.
Informerede om at der arbejdes med en masterplan for byudviklingen herunder lynfrostområdet,
slottet, torvet, marinaen, nybygning, skolerneog et nyt stisystem.
Stisystemerne indeholder bla. en cykel-strategi hvor landsbyerne kommer ind i billedet. Hvor kunne
vi i vores landsby ønske os der et ”cykel-stop” ? Ved forsamlingshuset, kirken, købmanden,
skolen ? Der kunne ved stoppet være oplysninger om byen, vand, toilet, salg af div. ting mm.
Nævnte også Tour de france hvor de opfordrede landsbyerne til at tænke ud af boksen, for at blive
en del af løbet….
Der var tid til div. spørgsmål såsom at pedelordningen ikke virker optimalt. Kommunen vil igen
indkalde landsbyerne til møde for at få deres behov belyst. Foreslag om at dele landsbyerne i
klynger med fast personale( ejerskab og kender stedet) eller evt. lave en rundeordning hele
sommeren igennem, så man ikke konstant skal ringe og rykke for at få lavet div. opgaver.
Ønsker til cykelstierne kan altid gives til kommunen og nu med vision om nyt stisystem ville det
være meget oplagt at komme med ideer.
Problemer med astfalthuller. Kan gives besked om på kommunens hjemmeside.
Der mangler stadig at blive sat nogle af de nye byporte op, men projektet løber indtil 2021, så de
kommer…
Utilfredshed med skoledistrikternes opdeling og skolebussernes kørsel i disse.
Ny model for fordeling af forskønnelsesmidler er ikke i støbeskeen, kun en tanke. Den er ikke
tiltalende da landsbyerne så skal vente mange år på at få midler til deres projekter hvis tilskudet går
på runde. Et forslag kunne være at de landsbyer med store og dyre projekter kunne ”gemme” penge
fra flere bevilligede tilskud indtil der var nok til deres projekt.

5.
Byplanlægger ved Nyborg kommune Maria Barsøe fremlagde lidt om landsbyplaner i kommunen.
9 landsbyer er med indtil nu og interesserede kan bare kontakte hende for hvordan man kommer i
gang. Kommunen hjælper gerne de byer/personer, der evt kunne være interesseret i fx flytning af
hus mm.
6.
Kåring af årets landsby som velfortjent blev Kogsbølle.
De fik overrakt årets landsby plade og ”gavekort” på 5000,- kr.
Begrundelsen herfor:
Kogsbølle skal have prisen pga. den store indsats, beboerforeningen og andre frivillige lægger i at
samle landsbyboerne ved en bred vifte af arrangementer, og pga. den flotte opbakning, der er til
arrangementerne.
Det sidste år har der været arrangeret rundvisning på Holckenhavn ved Rasmus Agertoft, fastelavn,
loppemarked, sommerfest, høstfest med folkedans, fælles Julebagedag og foredrag med Erland
Porsmose om Kogsbølles tidlige historie.
Derudover har vi i sommerhalvåret en aktiv petanqueklub, og i vinterhalvåret ugentlig
håndarbejdscafé og IT-café. Hver måned vinteren igennem er der fuldt hus (ca. 60 mennesker) til
fællesspisning i forsamlingshuset, hvor et fast hold - “Ma’drengene” - står for at lave maden. Og
endelig har vi den traditionsrige julestue, som i over 30 år har kørt, fire weekender op mod jul med
dekorationer, gaveartikler, delikatesser mv. Det er Dilettanterne, en støttegruppe til
beboerforeningen, der står for den.
Kogsbølle fremstår velholdt med få huse til salg, og byen er inde i en positiv udvikling med mange
unge tilflyttere. Landsbyrådet har for nyligt sammen med en arbejdsgruppe lavet en flot
udviklingsplan for byen med fokus på udbygning af legeplads, tilgængeliggørelse af den smukke
omkringliggende natur, større trafikal tryghed i byen og hen til skolen i Vindinge, m.m.
Fire gange om året udgiver beboerforeningen et medlemsblad, og byen har også en aktiv gruppe på
facebook, hvor der efterlyses, oplyses, inviteres og debatteres. Der er endvidere planer om en fælles
hjemmeside for beboerforeningen og Landsbyrådet.
7.
Fælleslandsbymøde:
Eneste punkt på dagordenen var vedtagelse af budgettet for 2020. Der ansøges kommunen om
302.000 kr til landsbyrådene. Dette blev godkendt.
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Jesper Bay, Vindinge/rosilde/lambdrup
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KirstenHeljan, Herrested
Robert Studeler, Herrested
Nim Elkjær Haar, Herrested
Else Marie Jacobsen, Herrested
Allan Steen Andersen, Ellinge
Lene Østerlid, Frørup
Inger Mechlenburg, Frørup
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