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Referat fra FLR/ Årsmøde 21. april 2018 i Ørbæk Midtpunkt.
Følgende har tilkendegivet at de deltog i årsmødet:
Mette Jeppesen, Brian Jørgensen, Robert Stûckler, Niels E. H., Kirsten Hebjørn, Frank
Clausen, Allan Rosener alle fra Herrested, Elin Møller Iversen, Annelise Spangsgård, Kaj
Nordahl, Poul D., Erik Sømoed, Dorte Sømoed alle fra Tårup, Andre Friis Møller, Inger
Mechlenburg, Elisabeth Petersen, Benny Petersen alle fra Frørup, Jeannette Wohlert,
Hjulby, Stefan Wilkens, Skellerup, Anja Kongsdal, Anne Mejlhede begge fra Aunslev,
Martin Lucas fra Kissendrup, Anette Lyholm, Jan Grønbæk begge fra Sulkendrup,
Finn Mortensen, Ulla Mortensen, Jes Drost Nissen, Helga Wilson alle fra Svindinge,
Jørgen Østerby Regstrup, Roma Klaris Refsvindinge, Aage Kudsk, Solveig Hjelholt fra
Langå, Ole Sørensen Ørbæk og Heino fra Min Landsby.
Ordstyrer Martin Lucas referent Solveig Hjelholt
1. Velkomst og Beretning ved formanden
Dorte Sømoed byder velkomme og udtrykker glæde ved det pæne fremmøde.
Dorte aflægger sin årsberetning, ved at oplyse at det er sidste gang da Dorte går af som
formand og opfordrer andre til at tage over. Der er 24 landsbyer, hvorfor det burde være
muligt at finde en .
I det forgangne år har der:
 været afholdt 4 FLR møder forskellige steder i landsbyerne
 1 årsmøde
 Adskillige LDU møder foregår i private hjem (uden udgifter for LDU`s budgetter)
I 2017 har:
 12 landsbyer søgt forskønnelsesmidler
 13 landsbyer fra julebelysningspuljen
Det er stadig muligt at få betalt 1 bord/bænkesæt = 1.250 kr., 1 affaldsbeholder =1.250 kr.
og en plantekasse med planter = 2.600 kr. Det er en engangsbevilling. Der kan byttes
mellem delene blot det ikke overstiger samlede: 5.050 kr.
Nyborg har ansat en fundraiser og en frivillighedskonsulent, LDU vil bede den komme og
fortælle på kommende FLR møder.
Dorte har deltaget i mange møder i 2017. Mødedeltagelsen er ikke tvang, men fordi Dorte
er meget og levende interesseret i landsbyarbejdet.
Følgende er udpluk af deltagelsen:
 Det fynske landdistriktsråd
 Landdistrikternes Fællesråd
 Udvalgsmøder
Der er sat byporte op forskellige steder efter landsbyernes ønsker. Det er de landsbyer der
i forvejen havde byporte der kan få sådanne.
Dorte deltog i Neuburgs slotsfest forrige år og næste gang der er et sådant arrangement er
i 2019. Ved Danehof i 2018 kommer borgmesteren fra Neuburg på besøg i Nyborg.
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Der skal udarbejdes Landbyudviklingsplaner i 2018. Der pågår for tiden møder mellem de
landsbyer der ønsker at deltage og kommunen. Det er muligt at afvikle 2 møder i egen
landsby med betalt forsamlingshus for orientering og opbakning fra beboere. Der er
tilsendt kontaktpersoner alt vedrørende møderækkerne.
Dorte afslutter sin beretning med:
Husk: at en landsby hverken er en forretning eller en offentlig institution. Det er frivilligt
fællesskab, baseret på engagement omkring en passion.
2. Fortælling om Ørbæk ved Ole Sørensen
Ole Sørensen fortæller medrivende og med stort engagement fra Ørbæk. Fra gamle
måske, for nogen, glemte dage og til nutiden.
Vi ser på kort og matrikler og der krydres med anekdoter fra tiden før og frem til nu.
3. Brunch
Dejlig som vanligt.
4. Oplæg vedr. Min Landsby App ved Heino Sørensen fra Min landsby
Heino fortæller at ideen udsprang i Fjaltring og nu er der 100 landsbyer med i ordningen.
Der er ca. 160 lokale ambassadører fordelt på 20 kommuner.
Udpluk af hvad denne App kan:
Landsby Nyheder det gamle lokal arkiv på nye flasker





Et alternativt supplement til facebooksider
Samarbejde med lokale medier
Samarbejde på tværs af lokalområder (klynger)
Samarbejde med kommunen og andre organisationer

Processen er i gang og i denne bygges skibet inden der sejles.
Der arbejdes for at kommunen vil give beskeder via APP`en omkring diverse tiltag og
invitationer.
Der mulighed for landsbykalender, landsbykort, landsbylift og rutegenerator .
Der blev øvet på telefonerne og der var mange specifikke spørgsmål til Heino og der
var tid til svar.
5. Efter kaffepausen kåres Årets Landsby.
Vindinge Landsby modtog fint diplom og gavepræmie på 5.000 kr. efter en meget flot
indstilling, hvori Vindinge, helt fortjent, bliver prist for et stort engagement, hvor der sker
rigtig meget.
6. FLR møde
1. Budget 2019.
Dorte Sømoed fremlagde motiveret ansøgning på 295.000 kr. til budget 2019, hvilket
forsamlingen tilsluttede sig.

