Referat af årsmøde
afholdt i

Ørbæk Midtpunkt den 16. marts 2016.
Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune

Formand for landsbysamarbejdet, Dorte Søemod, bød velkommen til mødet.
Formandens årsberetning samt debat om visioner og mål for
landdistriktspolitikken i Nyborg Kommune.
Formanden samlede op på det forgangne år med en beretning som tidligere ved
Fælles Landsbyrådsmøde i Skellerup den 25. februar.
Ved sidste årsmøde blev Frørup valgt til Årets Landsby 2014 – i år er der 3
nominerede landsbyer, Bynkel/Sulkendrup, Refsvindinge og Vindinge.
I 2015 har puljen til landsbyforskønnelse været søgt af 16 landsbyer og
julebelysningpuljen af 6 landsbyer. Når kommunen har godkendt ansøgningerne får
kontaktpersonerne besked og bevillinger offentliggøres på hjemmesiden.
Efter en del usikkerhed er der nu afklaring på legepladser og motionspladser. Der skal
laves en brugeraftale med kommunen, der skal søges byggetilladelse, dog gebyrfri.
Når brugeraftalen er på plads – på kommunal grund – klarer kommunen forsikringen.
Bemærk at en legeplads eller motionsplads må bygges op over 4 – 5 år.
Landsbyforskønnelsespuljen var i 2015 på kr. 600.000 heraf kr. 100.000 til
julebelysning. I 2016 er den samlede pulje på kr. 800.000 men da
landsbypedelordningen blev afskaffet vil de kr. 200.000 gå til ekstra arbejde i Vej &
Park. Kommunen er blevet klar over, at landsbyer ønsker samme service som Nyborg
by. LDU er ikke vagthunde, kontaktperson eller andre må selv holde øje med om ting
bliver gjort som lovet.
Nedrivningspuljen stopper og sidste frist for ansøgning var den 18. marts 2016.
Ullerslev og Ørbæk er nu officielt blevet centerbyer med eget budget og dermed ude
af landsbysamarbejdet.
Regeringens planer om udflytning af institutioner hilses velkommen ligesom en ny
tendens til at flere flytter på landet.
Nyborg Kommune sætter mange kampagner i gang – f.x. ”Danmark spiser sammen”,
”Er du ensom” – frivilligcenter o.s.v.
Landdistrikternes Fællesråd har udsendt vejledning til indstilling af årets landsby.
Temaet er ”De frivillige ildsjæles betydning for fællesskab og lokal udvikling”.
Vejledning er sendt til kontaktpersoner.
På kommunens budget 2016 er afsat kr. 277.000 til landsbyarbejdet og fordelt med kr.
5.000 som rådighedsbeløb til alle landsbyer, et beløb til FLRmøder, årsmøde, Årets
Landsby, annoncering m.v. (LDUmøder holdes privat og belaster ikke de fælles
midler). Uforbrugte midler kan søges og kaldes ”restmidler”.

Formanden afsluttede med at nævne sin deltagelse i Folkemødet i Nyborg samt sin
deltagelse i Det fynske Landsbyråd, der består af Assens, FaaborgMidtfyn, Nordfyn,
Kerteminde og Nyborg.
Derefter debat om visioner og mål.
Hvad er en vision? En plan, der skal føre til et mål. Og målet kunne bl.a. være en
udviklingsplan, mere bosætning i landsbyerne, at flere landsbyer søger midler i
landsbyforskønnelsespuljen o.s.v.
Der kom mange udsagn fra mødedeltagerne:
Gøre kommunen opmærksom på forfaldne huse – evt. købe op som f.x. Nordjylland.
Banker og kreditforeninger må ”tage sig sammen” – en ændret holdning ønskes.
Landsbyerne må stå sammen for at skabe mere udvikling – således at bosætte sig i en
landsby bliver interessant.
Kommunale byggegrunde ctr. private grunde.
Landsbyerne skal da være en del af arbejdet med Nyborg Slot.
Kan en ændring af Planloven give arbejdspladser i landsbyerne?
Kan økosamfund trække folk til landsbyerne? Dyrke egne grøntsager etc.
Kan Realdania give tilskud til renovering af f.x. gamle gårde af historisk værdi?
Kan landsbyerne bindes sammen med stier? Kløverstier? Hvad med gamle kirkestier?
Landsbyerne må ikke blive et frilandsmuseum – hvordan kan man tjene penge?
Hvordan involveres landsbyens beboere i landsbyarbejdet? Hvad med unge
mennesker?
Har kommunen stoppet arbejdet med udviklingsplaner for landsbyerne?
Herefter pause og brunch.
Oplæg ved Pia Heike Johansen, lektor, ph.d. cand.scient.soc ved Center for
landdistriktsforskning.
Landsbyliv og liv i landsbyerne – inspirationsoplæg.
Startede sit oplæg med en oversigt over hvilke emne, der ville blive berørt samt kort
hvilken baggrund hun havde. Gennemgik et par muligheder for at synliggøre
landsbyens kvaliteter  f.x Wikipedia og Boligsiden.dk.
Befolkningstilvæksten i Nyborgs sogne blev gennemgået samt hvilken almindelige
antagelser, der er omkring befolkningstilvækst. Antagelser, der dog ikke alle er
korrekte.
Hvad siger beboerne i landsbyerne selv om landsbylivet?
Gennemgang af 3 typer af hverdagslivets mødesteder, formelle, uformelle og 3.
mødesteder. Alle 3 skal være til stede og den ene er ikke mere vigtig end en anden.
Hvordan kan man understøtte netværk? Alle vil gerne tættere på naturen, men ingen
vil miste netværk!
Infrastruktur. Måske behøver man ikke en bus, men en sikker vej? Omtale af projekt
på Djursland med gratis elcykler. Stisystemer og mulighed for tilskud til etablering.
Mobile købmænd og en form for mobile borgerbutikker?
Gentænke jordfordeling – omtale af projekt i jyske kommuner.
Arbejdsimmigranter – er stigende befolkningstal resultatet af dette?

Ønsker man at kommunen aktivt arbejder med indvandrere, der bosætter sig i
landsbyerne? Hvordan får man dem til at blive boende?
At bosætte sig i en landsby er højstatus blandt visse nationaliteter.
Hvad kaldes landsbyerne? Og hvad vil landsbyerne kalde sig selv?
Giv tilbagemelding til dem, der sætter debatten!
Kort omtale af Planloven, Jordloven, Naturbeskyttelsesloven samt kommunale
lokalplaner.

Pia Heike Johansens vejledning til at finde sogne på kort:
1.Søg via google på 'sogne i Nyborg Kommune'
2. Vælg den side der kommer fra wikipedia
3. Lige under overskriften ude til højre er der en lille globus og der
står 'kort med alle sider' Vælg den først som hedder OSM.
På Boligsiden.dk kan I se alle huse til salg i de forskellige
lokalområder ved at skrive i søgefeltet. Når resultatet kommer op
kan I vælge 'vis på kort'
Kaffepause.
En lille arbejdsgruppe omkring landsbyernes stier blev sammensat af:
Birgit Mengel, Tårup
Mette Steensgaard, Vindinge
Jeannette Hansen, Herrested,
Roma Klaris, Refsvindinge og
Arne Larsen, Bynkel/Sulkendrup.
Kåring af årets landsby 2015.
Refsvindinge blev valgt til ”Årets landsby 2015” og fik overrakt et messingskilt og en
check på kr. 5.000. TILLYKKE.
Herefter Fælles Landsbyrådsmøde den 16. april 2016 i Ørbæk Midtpunkt.
1) Godkendelse af budget for kommende år – 2017.
Formanden læste ansøgningen til Nyborg Kommune op – der ansøges om kr. 280.000
i 2017.
Ansøgning/budget godkendt.
Ref. Ulla Mortensen

