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Referat fra Årsmøde den 2. april 2022  
   

Ørbæk Midtpunkt  
 

 
  Referent: Mette Bro Jansen Ordstyrer: Kirsten Hebjørn 
   
Deltagere:  Stefan Wilkens 

Lone Jørgensen  
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Michael Gertsen  
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Finn Vittrup 
Kirsten Hebjørn  
Jeannette Wohlert 
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Jan Jansen  
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Elisabeth Møller 
Peter Mollerup  
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Charlotte Markvardsen  
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Inger Jensen 
Kirsten Runøe Nielsen  
Helga Wilson  
Seh Drost Nissen  
Erik Petersen  
Mette Toftager  
Christian Anker Larsen  
Ninna Winsløw  
Maria B. Winsløw  
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Anne Pedersen  
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Søren Haahr  
Jette Nørrisgård  
3 børn  

Herrested  
Ellested  
Langå  

 
 
Velkomst ved 
Stefan Holm 
Wilkens  

Velkommen til Årsmøde i Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune  
Første årsmøde i 2 år. Sidste møde var i 2019. Mange planlagte 
aktiviteter har været aflyst. Nu glæder vi os til at komme i gang igen. 
 

Landsbyudvikling – 
hvor skal vi hen – 
visioner. Oplæg ved 
Stefan Holm 
Wilkens  

Ønsker en diskussion af landsbyernes udvikling og hvilke visioner 
som vi har.  
 
Ved det seneste FLR møde påbegyndte FLR et nyt initiativ. At 
arbejder frem mod mere dialogprægede møder. 
 
FLR er et debatforum i forhold til den fælles landdistriktspolitik. At 
formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokale 
foreningsaktiviteter.  
LDU derimod virker som et forretningsudvalg for FLR og udgør bl.a. 
den direkte kommunikationsled til kommunen. 
 
Deltagerne blev bedt om at nedskrive ideer fra de enkelte landsbyer 
på post-it, ideer som de gerne ser, der bliver arbejdet med på tværs 
af Nyborg Kommunes landsbyer og i LDU og FLR-regi.  
 
Der blev arbejdet engageret rundt ved bordene og mange 
spændende ideer fremkom.  
 
Kategori  Tekst på poster  
Byudvikling  Ønske om kommunale byggegrunde 

(Tårup) 
 
Grunde til udstykning (Herrested)  
 
Diskussion af flexboliger, lejeboliger 
og tomme boliger (Langå) 
 

Energikilder  Fjernvarme 
 
Arbejde for at få fjernvarme i Frørup 
 
Fjernvarme (Herrested)  
 
Gas, el og fjernvarme (Ørbæk) 
 

Belysning  Flere lygtemaster og se på placering 
(Herrested) 
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Cykelstier  Cykelsti fra skole/bank til Nyborg 
(Frørup og Tårup) 
  
Cykelsti/sikker skolevej Langå- 
Svindinge  
 
Cykelsti langs Svendborg Landevej 
til Tårup  
 

Tung trafik  Landbrugstrafik ud af byen (Frørup)  
 

Hastighed  50 km på Frørupvej  
 
Hastighedsbegrænsning på 60 km 
på Frørupvej 
 
Arbejde på at etablere 
hastighedsbegrænsning gennem 
Frørup og på Frørupvej  
 
Ned med farten – sikker trafik  
 

Beskaffenhed af vejnet  Se på vej-forhold mellem Tårup og 
Tårup Strand  
 

Nyt kommunalt areal  Udvide areal ved gadekær til møde 
og fest (Kissendrup)  
 

Etablering af naturstier Flere vandrestier og der bør også 
være ridestier  
 
Etablerer naturstier (Frørup)  
 
Mulighed for stisystemer (fælles) 
Kogsbølle  
 
Ny sti bagom kirken (Herrested)  
 

Kunstprojekter  Kunstprojekt på jernbanebroen 
(Langå) 
 

Etablering af shelters  Ønsker shelter pladser  
 

Hjælp fra Nyborg 
Kommune  

Hjælp til byggeprojekter (Langå)  

Landsbypedel Få landsbypedellen tilbage (Tårup) 
 
Vedligeholdelse af gangarealer, sti 
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og fortov (Herrested)  
 

Etablering af landsbyråd  Etablerer et rigtigt landsbyråd 
(Kissendrup)  
 
Få aktive landsbyråd i alle landsbyer  
 
Hvordan får vi engageret de yngre i 
landsbysamarbejdet (Hjulby og 
Svindinge)  
 

Udviklingsplaner  Udarbejdelse af udviklingsplaner 
startes op igen  
 
Landsbykoordinator (Tårup)  
 

Øget information Del informationer på facebook så 
som referater, nyhedsbreve og gode 
historier (Tårup)  
 
Kommunikation. Hvad vil 
forsamlingshuset og lokalrådet? 
(Refsvindinge og Kogsbølle) 
 

Legeplads  Legeplads til større børn (Langå)  
 

 
På baggrund af drøftelserne ved bordene blev der etableret en 
gruppe under overskriften Trafik. Gruppen ønsker at få lavet et 
borgerforslag om sænkning af hastighed på landeveje til 60 km i 
timen. 
Gruppen består af  
Lene Østerlid, Frørup  
Anne Pedersen, Frørup  
Erik Pedersen, Kogsbølle  
Michael Gertsen, Tårup  
Ulla Spinty-Mossing, Kogsbølle 
Mette Toftager, Langå  
Ingrid Henneberg, Refsvindinge  
 
Det videre arbejde vil blive præsenteret på et FLR møde, ligesom 
der vil blive afsat tid til at drøfte problemstillinger, som fremmødte 
måtte ønske at drøfte.  
 

Brunch  
Nyborg Kommune 
lægger op til en 
fælles diskussion af 

Oplæg ved Peter Mollerup, byrådsmedlem Nyborg Kommune 
for Venstre  
Peter Mollerup (V) takker for invitationen herunder samarbejdet med 
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landsbysamarbejde
t – samt indlæg 
vedr. ”Grøn 
landsby” og de 
stigende 
energipriser ved 
Peter Mollerup, 
Charlotte 
Markvardsen og 
Mogens Michael 
Møller  
 
 

LDU og arbejdet med Stefan Wilkens i Udviklingsrådet. 
 
Peter Mollerup fremhæver Erhvervs og udviklingsudvalget, Kultur- 
og Fritidsområdet og endelig Teknik og Miljø området herunder Park 
og Vej som tre udvalg, som har særlig relevans for 
landsbysamarbejdet. 
 
Der er ansat en ny vicekommunaldirektør per 1. maj 2022. 
 
Særlige områder, som Peter Mollerup fremhæver:  
Der er vedtaget etablering af 7 nye cykelstier, flere vil kunne 
etableres i løbet af 2022- 2023.  
 
Kulturarvsmasterplan – finde historierne uden for Nyborg, der evt. 
kan skabe turisme og kulturformidling.  
 
Etablering af herregårdsture og på sigt også ture til landsbyerne.  
 
Forskønnelsespuljen, bruger vi midlerne korrekt? Kan ideer ses 
mere på tværs af alle landsbyerne, så midlerne fordeles mere 
retfærdigt? Så alle landsbyer for andel i puljen.  
LDU har som indsatsområde at være mere aktiv og behjælpelige 
med at få etableret landsbyråd i alle landsbyer.  
 
Oplæg ved Charlotte Markvardsen, afdelingsleder Plan og 
Natur  
 
Jurist Michael Rasmussen har opsagt sin stilling. Der opslås en 
stilling som center- og landsbykoordinator med ansættelse per 1. juli 
eller 1. august.  
 
Stillingen er diskuteret i Teknik – og Miljøudvalget den 7. marts 2022 
Teknik - og Miljøudvalget 7 marts 2022 
og den 22. marts er den diskuteret på et byrådsmøde.  
https://nyborg.kommune-tv.dk/watch/6001/356 
 
Punktet gav anledning til kommentarer fra de fremmødte, idet det 
gav anledning til bekymring om stillingen reelt vil have et jobindhold 
som omfatter arbejdet med landsbyerne. Beskrivelsen af stillingen 
jævnfør mødet den 7. marts fokuserer ikke på landsbyerne, men i 
stedet meget på helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev.  
Charlotte Markvardsen og Peter Mollerup forsikrede, at der ville 
blive set på jobindholdet og at landsbysamarbejdet skal fremgå 
mere direkte af beskrivelsen af stillingens indhold.  
 
Der skal iværksættes en evaluering - med Erhvervs- og 
Udviklingsudvalget i spidsen og i samarbejde med landsbyerne - af 
eksisterende indsatser med henblik på at fastholde og udbygge 

https://www.nyborg.dk/da/demokrati-og-indflydelse/politik/dagsordener-og-referater/teknik-og-miljoudvalget-2022-2025/2022-03-07-15-30-teknik-og-miljoudvalget-2022-2025637822638000000000/
https://nyborg.kommune-tv.dk/watch/6001/356
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udviklingen af kommunens aktive landsbyer. Partierne er enige om 
at arbejdet skal være færdigt således, at det kan indgå i 
budgetforhandlingerne for 2023-2026.  
Det handler bl.a. om det som landsbyerne kan tilføres fra arbejdet 
med kulturarvsmasterplanen, som skal medvirke til at fremhæve 
landsbyernes særegne kvaliteter og identitet.  
 
Kulturarvsmasterplanen skal digitaliseres – midlerne er fundet. 
Endnu ikke fundet midler til bogudgivelser.  
Se på midler til at kunne indfri ønskede planer jævnfør landsbyernes 
udviklingsplaner.  
 
I 2023 skal planstrategi igen drøftes og i den forbindelse skal der 
ses på om nuværende principper for fx udbygning og huludfyldning 
skal fastholdes.  
Måske skal vi se på forskønnelsesmidlerne – måske indgå i 
trafikudviklingen 
 
Fremhæver bro-maleriet i Langå, Byhaven i Svindinge og 
legepladsen i Hjulby som gode eksempler på projekter, der 
planlægges og udføres overlængere tid.  
 
Eksisterende blomsterkasser bliver passet af Park og Vej. Driften 
kan ikke øges og udskiftning af slidte kasser kan ikke finansieres.  
 
Der er et ønske om at det er en kontakt fra Landsbyrådet, som er 
kontaktperson til Park og Vej.  
 
Holckenhavn vejprojekt er dyrt. Der er manglende 
gennemstrømning i den eksisterende bro. 
 
Charlotte Markvardsen vil tage imod forespørgsel indtil den nye 
center – og landsbykoordinator er ansat.  
 
Oplæg ved Mogens Michael Møller, fagchef for bæredygtigt 
klima.  
 
Klima - og naturudvalget er også et vigtigt udvalg at kende for 
landsbyerne.  
 
Grøn landsby  
- Landsbyerne som frontløbere id en grønne omstilling 
- Udvikle lokale løsninger tilpasset landsbyernes behov 
- Styrke sammenholdet og gøre landsbyerne attraktive for tilflyttere 
  
Grøn Landsby – to konkrete forslag 

- Kollektiv varmeforsyning 
- 100% lokal og grøn strøm – lokalt ejet  
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Kollektiv varmeforsyning 
- Kræver meget stor lokal opbakning – og tilslutning 
- Udvikles på initiativ af landsbyen – med støtte fra kommune 

og fjernvarmeselskab 
- Selvstændigt selskab – teknisk drift v. NFS  

 
Etablering af et lokalt selskab vil tidsrammen forventes at vare 2-3 
år 
 
Endnu ikke muligt at få mere information fra Nyborg Kommune. Kan 
først honoreres yderligere informationsmøder efter sommerferien.  
Forslag, måske kunne LDU arrangerer et møde og inviterer alle 
landsbyer til et informationsmøde. Dette undersøges.  
   
Lokale solceller 
Sol-landsbyer 
Investeringskoncept for mindre landsbybaserede solcelleanlæg 
 
Struktur 
Professionel långiver (långiver) 
 
Lokal Grøn strøm K/S      Driftsorganisation 
 
 
Anlæg 1 (APS)   Anlæg 2 (APS)     Anlæg 3 (APS) 
 
 
Hvor meget land skal der til? Ex Kullerup 0,2 hektar  
 

Musikalsk 
underholdning ved 
sognepræst André 
Friis Møller og 
datter Elisabeth 
Møller  

Smukt og berigende indslag.  

20 år som 
kontaktperson ved 
Roma Klaris, 
Refsvindinge  
 

Roma startede i 2001 med 9 landsbyer.  
2007 blev der igen udvidet – nu 22 landbyråd 
 
2002 blev Roma ja til at gå ind i landsbyrådsarbejdet.  
LDU blev også etableret herunder flere arbejdsgrupper.  
Roma fortæller om aktiviteter, som er afviklet i Refsvindinge. 
LAK midler har været en god hjælp i årenes løb, idet det var rettet 
mod Østfyn.  
Roma håber, at få flere unge involveret i lokalrådsarbejdet.  
 

Kåring af årets 
landsby i 2021 
 

Hjulby bliver kåret 
 
Mange fælles arrangementer, sommerfester, folkedans, julebinderi, 
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 Skt. Hansfester, historiske rundture i byen i samarbejde med 
Østfyns Museer 
 

 
 

 
 


