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LANDSBYSAMARBEJDET I NYBORG KOMMUNE 
FÆLLES LANDSBYRÅDSMØDE 

 
TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2022 KL. 19.30 

NORDENHUSEVEJ 10, 5800 NYBORG 
 
Referat ved Mette Bro Jansen  
 
Mødets dagsorden: 
 
1.Valg af ordstyrer 
og referent 

 

Ordstyrer: Kirsten Hebjørn  
Referent: Mette Bro Jansen  

2. Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt  
 
Se separat vedhæftet dokument, for at se aftenens deltagere 

3. Information ved 
formanden 

Godaften alle sammen. Dejligt at se jer igen. Håber I har haft en rigtig god 
sommer. 

Tak til Nordenhuse for vi må være her hos jer i aften i disse fantastiske 
lokaler.  

Siden vi sås ved årsmødet i april 2022 har vi endelig fået vores nye center- 
og landsbykoordinator, som afløser for Michael Rasmussen. Det er Anne 
Lysebjerg Hansen. Anne er allerede i fuld gang og LDU har haft 
fornøjelsen af at møde Anne, som har overværet det seneste LDU møde. 
Her fik hun et indtryk af, hvad vi arbejder med i LDU. 

Jeres ansøgninger til forskønnelsesmidlerne blev behandlet ved det seneste 
LDU møde den 5. september 2022. 
Det blev til 8 ansøgninger til en værdi af ca. 212.000. Anne har modtaget 
ansøgninger til kommunal godkendelse. 

Mange af jer har sikkert også haft besøg af Ditte Larsen og Bitten Jakobsen 
på baggrund af kulturarvsmasterplanen. Allerede i foråret 2022 begyndte 
Ditte og Bitten deres runde med præsentation af de nye/kommende foldere, 
som mange landsbyer allerede har fået. 

Ditte og Bitten slutter deres rundture den 13. oktober 2022.  

Vores hjemmeside trænger til en opdatering eller måske en makeover. Vi 
arbejder på at udvikle den.  
 
Siden FLR- mødet er hjemmesiden gået ned. Se besked fra Stefan Holm 
Wilkens sendt til alle kontaktpersoner i landsbysamarbejdet i Nyborg 
Kommune 
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”Kære Alle 

Vores hjemmeside http://www.nyborg-landsbyraad.dk/ er nede og svarer 
ikke som de fleste af jer nok har bemærket, og det har den nok været de 
sidste par uger tænker vi. 

Vi har brugt rigtig meget tid på at finde den egentlige årsag. 

Helt tilbage i 2009-2010 fik vi et lille firma til at hoste vores hjemmeside. 
En fysisk placering i denne leverandørs miljø. 

Denne leverandør ser nu ud til at have lukket og slukket for de fleste af 
deres domæner. Vi har prøvet at komme i kontakt med de tidligere ejere, 
men de vælger desværre ikke at svare. Vi har derfor endnu ikke nogen 
horisont på, hvornår eller hvis vores hjemmeside kommer op at køre igen i 
den nuværende form. Vi arbejdede i forvejen på en ny hjemmeside eller at 
blive en del af Nyborg Kommunes hjemmeside og det arbejde må nu 
speedes op. Men det var ikke meningen at den nuværende hjemmeside 
skulle slukke allerede nu. 

Står du og mangler en blanket til ansøgninger eller anden information fra 
hjemmesiden er du velkommen til at kontakte os. Hvis du mangler 
blanketter så skriv til vores kasserer Bernt Nielsen, 
mailtilbernt@gmail.com. Vi beklager problemet og vender forhåbentlig 
snart tilbage med godt nyt. 

Stefan Holm Wilkens 

Formand, LDU” 

 

Information fra formanden fortsat 

Vi har allerede mødt Mogens Michael Møller ved flere lejligheder bl.a. ved 
årsmødet den 2. april i Ørbæk Midtpunkt. Egentlig startede det med Grøn 
omstilling i vores landsbyer. Fællesspisninger med grønt islæt. Samkørsel 
mm.. 
Men fokus blev hurtigt ændret til at se på vores varmeforsyning i 
landsbyerne. På mødet på Sulkendrup Mølle 17. maj 2022 blev der 
diskuteret fjernvarme til den store guldmedalje. Et velbesøgt møde med 
stor diskussionslyst. 
Så kom en ny mulighed vedr. lokale anpartssolcelleanlæg. Nyt 
informationsmøde den 30. august på Nyborg Rådhus. Flere landsbyer 
arbejder på at blive en del af et pilotprojekt. 
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Få en opdateret status lidt senere, når vi byder velkommen til Mogens 
Michael Møller. 

4. Information ved 
kassereren. 

LDU budget status pr. 15/09-2022 

Bank konto pr. 15/09-2022                                                                           
407.012,55 kr. 

LDU. Adm. Budget:                                               80.000,00 kr.       
Tilbage: 39.828,00 kr.                                                  

                                                                            

Landsbyernes budget:                                          240.000,00 kr.       
Tilbage: 182.000 kr. 

Brugt til restmiddel udbetaling 2022:                                                            
51.963,00 kr. 

Bevilliget rest midler af LDU Ikke udbetalt:                                                
46.300,00 kr.                                                              

                                                                             

Rest på konto til restmidler:                             138.884,55 kr. 

Minus restmidler foreslået i Byforskønnelsesmidler 1 runde:                 
44.759,30 kr. 

Rest på konto til restmidler:                               94.125,00 kr. 

Frigives på sidste LDU møde 2022 til indkomne ansøgninger:                  
9.000,00 kr. 

Rest på konto til restmidler: 85.000,00 

5. Aktiviteter i 
Nordenhuse. 

Rikke Juel fortæller, at der er et godt fællesskab i Nordenhuse. Ikke et 
aktivt landsbyråd, men mange andre gode aktiviteter foregår.  
Nordenhuse festival ved Per og Mette trækker både lokale og folk udefra 
til Nordenhuse https://nordenhuse.net/ 
Der er en veteranklub med veterankørsel og et brolaug, der ejer og driver 
en badebro. 
Der udtrykkes ønske om et fælles kommunalt område og interesse for at 
afdække mulighederne for et landsbyråd.  

6. FLR har ordet 
ved Stefan Holm 
    - Nyt fra 
arbejdsgrupper. 
    - Nye 

”FLR har ordet” det er et helt nyt punkt på dagsordenen. Vi vil nu teste 
punktet på de kommende FLR møder. Vi håber, at I vil taget godt imod 
ideen. 



4 
 

arbejdsgrupper. 
    - Nyt fra 
landsbyerne 

Udgangspunktet er vores årsmøde den 2. april, hvor vi brugte tid på i 
fællesskab at fremkomme med ideer og emner, som kunne være relevant at 
arbejde videre med i LDU og FLR-regi.  

Det er vigtigt, at vi kan favne og arbejde med alle ønsker omend de måske 
kun har interesse for en enkelt landsby.  
Det er også et punkt, hvor alle deltager i FLR- mødet kan komme til orde 
med deres ønsker og ideer. Vi skal være til inspiration for hinanden. 

Allerede under selve årsmødet blev kimen lagt til en mulig trafikgruppe. 
Vi glæder os til at høre nyt fra gruppens arbejde.  

Punktet omhandler ligeledes muligheden for at få etableret nye 
arbejdsgrupper, som giver mening på tværs af landsbyerne.  
Alt, hvad som er i vores landsbyers interesse, kan tages op til drøftelse.  

Vi når længst, når vi arbejder sammen. LDU håber, at vi med dette punkt 
kan hjælpe hinanden med at blive klogere på det, som foregår i 
landsbyerne. Skabe gensidig inspiration og bidrage til at vi fortsætter med 
at være velfungerende, engagerede og levende landsbyer.  

7. Ny Center- og 
Landsbykoordinator 
ved Anne Lysebjerg 
Hansen. 
 
Præsentation, 
visioner og 
samarbejde. 
 

Indsat tekst sendt fra Anne Lysebjerg Hansen. 

”Jeg hedder Anne Lysebjerg Hansen, og jeg er 39 år. Jeg er født og 
opvokset på en gård i Flødstrup, der havde været i vores familie i over 200 
år. Min far var landmand, og min mor drev turismevirksomhed med 
bondegårdsferie. Og så var de i øvrigt aktive i Flødstrup Bylaug, som stod 
for pasning af stævnepladsen og den årlige byfest. Så livet på landet; det 
med at gøre noget for landsbyfællesskabet; og det med at tiltrække turister, 
det er med andre ord noget, jeg har fået ind med modermælken.  

Jeg har læst på Syddansk Universitet; en bachelor i Engelsk, og en 
cand.mag. i Kultur og Formidling. Jeg har arbejdet som 
kommunikationsmedarbejder hos Odense Bys Museer, på Odense Teater 
og på Ryslinge Høj- og Efterskole. Derudover er jeg uddannet coach. 

Siden 2015 har jeg boet i Kogsbølle med min mand og vores to børn på 8 
og 4 år. Vi bor i et bindingsværkshus med stråtag og har høns og 
køkkenhave.  

Noget af det første jeg gjorde, da vi kom til Kogsbølle, var at oprette en 
facebookgruppe for byen, for sådan én var der ikke på det tidspunkt. Min 
mand meldte sig til et nyt madhold, der arrangerede fællesspisning hver 
måned henne i forsamlingshuset. Og efter et par år blev jeg formand for 
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bestyrelsen i beboerforeningen, og var det i fire år. Sådan lærte vi hurtigt 
det meste af byen at kende. 

Det var også i den periode, at kommunen inviterede landsbyerne til at lave 
udviklingsplaner. Jeg så det tilfældigt på kommunens hjemmeside en dag. 
Da havde vi ikke et egentligt landsbyråd, men blot en kontaktperson. 
Sammen med hende fik jeg samlet en flok på otte personer, og vi mødtes 
nogle gange, og fik lavet en udviklingsplan. Det var en rigtig spændende 
proces. 

Nu har jeg så været så heldig at få jobbet som kommunens nye center- og 
landsbykoordinator. Og I skal vide, at jeg virkelig brænder for det her 
område. Jeg ved hvordan tingene opleves ude fra landsbyerne, og jeg vil 
gøre mit allerbedste for, at vi får en god dialog omkring de ting, der 
betyder noget for jer. 

Kommunikationen mellem kommunen og landsbyerne 
Nogle har måske en oplevelse af kommunen som en lidt tung dansepartner 
- en myndighed, som er langsom og usmidig, dårlig til at kommunikere 
eller svær at gennemskue, fx hvem man skal have fat i om et eller andet 
emne. Det har også haltet med kommunikationen, men jeg synes da, det er 
positivt, at de nu har ansat mig til at få dansen til at glide lidt lettere. 

Mange af jer kender også Claus Johanson, som er vores parkformand, og 
måske har I også talt med en af de tre landsbypedeller. De er også en 
naturlig indgang til kommunen, for det er dem, man kender og ser i 
bybilledet. Og dem er I også stadig velkommen til at kontakte, hvis det 
handler om noget inden for pasning og pleje af grønne områder. Men hvis 
det handler om alt muligt andet, fx trafik, byudvikling eller 
oversvømmelser, så er I altså velkommen til at kontakte mig, og så finder 
jeg ud af, hvem der kan hjælpe. 

Samarbejdet mellem kommunen og landsbyerne 
Hvad angår samarbejdet mellem kommunen og lokale aktører, så har det 
de senere år bevæget sig mere og mere henimod inddragelse og 
samskabelse. Altså at borgerne bliver inddraget i fx arbejdet med den 
fysiske planlægning. Det så vi også i 2018, hvor vi blev inviteret til at lave 
udviklingsplaner for vores lokalområder.  

Det betyder, at vi ikke kan læne os tilbage og regne med, at kommunen 
kommer ud og sætter ting i gang for os. Vi skal selv involvere os. Til 
gengæld får vi medindflydelse, og vi er med til at sikre, at skattekronerne 
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bliver brugt på noget, folk gerne vil have. For der er faktisk flere 
kommunale puljer til rådighed. 

Derudover er der mulighed for at søge forskellige fonde. Det kan være 
svært, når man ikke har erfaring med det, men der er faktisk hjælp at hente 
i noget, der hedder Frivilligcenteret i Nyborg. De er en slags 
”foreningernes forening”, og de har en mand siddende, som har mulighed 
for at hjælpe med at søge fonde. Han har oven i købet masser af erfaring 
med det, og han vil rigtig gerne hjælpe ude i landsbyerne. Så det skal vi 
benytte os af. 

Udviklingsplaner 
Med hensyn til de 9 landsbyer, der har fået lavet udviklingsplaner, så er 
min plan i løbet af de næste par måneder at komme rundt og få en status 
og en snak om næste skridt. 

Derudover er vi ved at forberede processen for en runde mere, således at 
de resterende landsbyer får mulighed for at få lavet en udviklingsplan. Vi 
forventer at sætte processen i gang i starten af det nye år, og jeg tager 
kontakt til hver enkelt kontaktperson forinden. 

Min Landsby APP 
Den lader ikke til at blive brugt, så vi opsiger abonnementet. 

Evaluering af forskønnelsespuljen og landsbysamarbejdet   
Vi er undervejs med en evaluering af forskønnelsespuljen og samarbejdet 
mellem FLR – LDU og kommunen. Det kommer I til at høre nærmere om. 

Kontaktinfo 
Mail: alyh@nyborg.dk Tlf. 6333 6832” 

8. Grøn omstilling 
ved Mogens 
Michael Møller. 
    - status for 
varmeforsyning og 
lokale solceller. 

Plan for at Nyborg Kommune bliver klimaneutral i 2040.  

Grøn landsby er et initiativ, hvor landsbyerne bliver frontløbere.  

1/3 af kommunens beboere bor på landet.  

Samarbejde om at løse de udfordringer, som landsbyerne står i på 

energiområdet.  

Fælles kollektiv varmeforsyning som et eksempel.  

Grøn omstilling (grøn landsby) som en del af de kommende 

udviklingsplaner.  

Måske nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på grøn omstilling. 
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På mødet blev der etableret en gruppe, som består af følgende personer: 

Jørgen Østerby, Regstrup jcosterby@gmail.com  

Jørgen Hansen, Nordenhuse  jorgenhansen1386@gmail.com 

Bjarne Mahler, Nordenhuse. bjarnemahler@gmail.com 
 
I øjeblikket undersøges mulighederne for om der kan bygges lokale 
solcelleparker, som kan producere strøm til byens beboere.  
Energistyrelsen udlover støttekroner til energifællesskab. Det tegner til, at 
Frørup, Tårup og Øksendrup ansøger om at indgå som projektlandsbyer.  
 
I forhold til varmeproduktion, så er Nyborg Kommune i gang med at 
udarbejde en varmeplan. 
Det er regeringens ambition at gasopvarmning er udfaset i 2030.  
 

9. Eventuelt. Intet 
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