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LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd 
 

 
Referat fra forretningsudvalget for LDU-mødet den 17. januar 2023 

 fra kl. 19.00 til 21.45  
Skovparken 25, 5853 Ørbæk  

 
LDU  17. januar 2023  Hos Kirsten  

 
Ordstyrer: Stefan Wilkens Referent: Mette   
Fraværende: 
 

Tilstede:  
Stefan Holm Wilkens, Bernt 
Nielsen, Jeanette Wohlert, 
Solveig Hjelholt, Lise Høgh, 
Kirsten Hebjørn og Mette Bro 
Jansen  
Anne Lysebjerg deltog i sidste 
del af mødet. 
 

 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden og referat  
Godkendt   

2. Nyt fra formanden Intet at berette 
3. Nyt fra kassereren Mange bilag sidst på året i forhold til landsbyerne rådighedsbeløb.  
4. Godkendelse af evt. 

restmiddelansøgninger 
Godkendte ansøgninger 
Langå: Tilskud til fastelavnsarrangement: 2.300 kr. 
Langtved: Fastelavnsarrangement: 2500 kr.  
Skellerup: Dilettant i Skellerup: 14.900 kr. – bevilliget 10.000 kr.  
Hjulby: Basketball net: 700.00 kr.  
Hjulby: Udarbejde bog om fortidsfortællinger: 1500 kr.  
Ellinge: Fastelavnsfest: 5.420 kr.  
 
Afslag 
Ellinge: Varmblæser: 6.275 kr. – afklares yderligere- Bernt tager 
kontakt 
Ellinge: Renovering af tag på bålhytte: 7.300 kr. Der skal søges igen 
under forskønnelsespuljen  
Ellinge: Lænet til bålhytte: 3.750 kr. Der skal søges igen under 
forskønnelsespuljen  
Aunslev: Hjertestarter: 22.875:  
Hjulby: Hundeposestativ: 9.000 kr. Der skal søges igen under 
forskønnelsespuljen  

5. Planlægning af FLR 
møde den 23. 
februar 2023 i 
Skellerup  

Mødet er også den årlige generalforsamling. Stefan Holm Wilkens, 
Jeanette Wohlert, Bernt Nielsen og Mette Bro Jansen er alle på valg. 
Dagsorden bliver udarbejdet og annonceret i pressen i henhold til 
vedtægterne. 
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6. Status vedr. 
hjemmesiden ved 
Lise og Jeanette 

Punktet blev udskudt.  

7.  Etablering af 
kommunale 
byggegrunde ved 
Mette  

Der har været rundsendt mail til alle kontaktpersoner i 
landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune for at afklare om der er 
andre landsbyer i Nyborg Kommune end Tårup, som ønsker 
kommunale byggegrunde. Ganske få besvarelser, som alle ikke 
ønskede kommunale byggegrunde.  
 
Der findes kommunale udstykninger i Aunslev/Hjulby (Hylleager), 
Herrested/Måre (Damgårdsvænget), Skellerup, Svindinge 
(Højvænget) og Ellinge (Toftemarken).  
Det er alene i Aunslev/Hjulby og Ellinge at byggegrundene er 
byggemodnet.  
 
I Refsvindinge, Vindinge/Rosilde, Frørup, Tårup og Langtved findes 
der på nuværende tidspunkt ingen kommunale byggegrunde.  
 
Ovenstående er yderst interessant sammenholdt med Nyborg 
Kommunes plan om, at de 10 såkaldte vækstbyer (ovenstående 
landsbyer) skal overgå fra landzone til byzone.  
 
Der er sendt en henvendelse til Teknik – og Miljøudvalget fra Tårup 
Landsbyråd. Tårup ønsker ikke at overgå til byzone, idet der ingen 
vækstmuligheder er i byen.  
Henvendelsen fra Tårup Landsbyråd bliver behandlet marts 2023 i 
Teknik- og Miljøudvalget.  
 

8.  Udviklingsplaner 
2023 ved Anne 
Lysebjerg  

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg præsenterer tanker 
om at anvende ekstern konsulent, Tyge Mortensen i processen med 
at udvikle udviklingsplaner. Han har udviklet en såkaldt ”BLUP”, 
som er en videreudvikling af de traditionelle udviklingsplaner. BLUP 
står for Bæredygtig Lokal Udviklings Proces.  
Denne video fortæller om BLUP.  
https://www.youtube.com/watch?v=z0sZJAChrv8&t=2s 
 
En del landsbyer har endnu ikke udviklet en udviklingsplan og der 
vil i første omgang være fokus på disse landsbyer.  
 
Det er indstillet til politikerne, at de tiloversblevne midler fra 
restmiddelpuljen ønskes anvendt til ovenstående proces. LDU 
bifalder ideen.  

9. Planlægning af 
infomøde om 
varmeforsyning ved 
Anne Lysebjerg  

Nyborg kommune er i gang med af undersøge muligheder for 
kollektive varmeløsninger.  
Det er landsbyerne: 
 

• Bovense 
• Kissendrup 

https://www.youtube.com/watch?v=z0sZJAChrv8&t=2s
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• Langtved 
• Mullerup 
• Frørup 
• Tårup 
• Ellinge 
• Kogsbølle 
• Langå 
• Øksendrup 

 
Dette arbejde samt info om varmeplanen informerer Mogens 
Michael, Per Jürgensen og Jimmi Jørgensen fra NFS om på et 
infomøde. Det bliver torsdag d. 16. marts på Sulkendrup Mølle kl. 
19.00-21.00. Der bliver en begrænsning på 3 personer fra hver 
landsby, som ved sidste møde.  

10. Landsbysider på 
visitnyborg.dk 

Status og proces. Der arbejdes forsat på sitet. Endnu ikke 
færdiggjort.  
Der skal tænkes i sammenhæng med Fælles Landsbysamarbejde og 
Visitnyborg.dk  
 

11. Rundtur med 
Erhvervs-og 
Udviklingsudvalget 
i udvalgte landsbyer 
til foråret med 
efterfølgende 
dialogmøde 

Det har tidligere været aftalt, at der skulle afvikles en rundtur med 
Erhvervs- og Udviklingsudvalget til udvalgte landsbyer. Dette blev 
aflyst grundet corona.  
Nu skal rundturen igangsættes igen. Der skal udvælges landsbyer, 
LDU kommer på med et bud på, hvilke landsbyer som skal besøges. 
Besøgene kunne afvikles i maj eller juni måned.  

12. EVT Tårup Landsbyråd har en forespørgsel til LDU. Skal der i LDUregi 
gøres fælles tiltag for nuværende og kommende flygtninge fra 
Ukraine? Initiativer i et tæt samarbejde med Nyborg Kommune.  
Der er erfaringer fra Herrested. Det er et privat initiativ, som 
landsbyrådet ikke er involveret i.  
Der er umiddelbart ingen interesse for, at LDU skal have en aktiv 
rolle.  

 


