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LANDSBYSAMARBEJDET I NYBORG KOMMUNE 
INDKALDER TIL 

FÆLLES LANDSBYRÅDSMØDE (Generalforsamling) 
 

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2023 KL. 19.30 
I SKELLERUP FORSAMLINGSHUS, SKELLERUP BYVEJ 16, 5540 Ullerslev  

 

Mødets dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
3. Årsberetning ved formanden og godkendelse af samme. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023. 
6. Aktiviteter i Skellerup / Såderup landsbyråd. 
7. Valg til forretningsudvalg, LDU. 

Valg af formand for en toårig periode: 
Stefan Holm Wilkens (genopstiller) 
Valg af 3 medlemmer for en toårig periode: 
Jeanette Wohlert (genopstiller) 
Bernt Nielsen (genopstiller) 
Mette Bro Jansen (genopstiller) 
Valg af 2 suppleanter for et år. 
Valg af en revisor for en toårig periode. 
Valg af en revisorsuppleant for et år. 
Valg til repræsentant i ”Det grønne råd”. 

8. FLR har ordet. 
- Nyt fra arbejdsgrupper 
- Nye arbejdsgrupper 
- Nyt fra landsbyerne 

9. Status på udviklingsplaner ved Center- og Landsbykoordinator Anne Lysbro 
Hansen  

10. Orientering om nye landsbysider på VisitNyborg’s tilflytterportal ved ALH. 
11. Hvordan søges der om byggetilladelse ved Jeanette Wohlert. 
12. Eventuelt. 
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Referat fra mødet  

 

Fremmødte: 

Stefan Wilkens, Ivar Sørensen, Eva Jørgensen alle fra Skellerup, Mette Bro Jansen, 
Karsten Mengel, Michael Gertsen, alle fra Tårup, Kirsten Hebjørn og Brian Christensen fra 
Herrested, Bernt Nielsen Langtved, Jeannette Wohlert fra Hjulby, Lise Fabricius Høgh fra 
Kissendrup, Roma Klaris, Ingrid Henneberg og Grethe Botoft alle fra Refsvindinge, Søren 
Fredslund Hansen fra Ellinge, Ingolf Plesner fra Kullerup, Ulla Mortensen fra Svindinge, 
Solveig Hjelholt fra Langå og Anne Lysebjerg Hansen fra Nyborg Kommune 

Samlet 19 deltagere fra 10 landsbyer heraf 10 kontaktpersoner. 

 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 

Kirsten Hebjørn blev valgt som ordstyrer og Mette Bro Jansen blev valgt som referent.  

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

Ad 3. Årsberetning ved formanden og godkendelse  

Indsat årsberetningen 

” Årsberetning 2022 

Året 2022 blev for Landsbysamarbejdet i Nyborg kommune, år 1 efter corona. Vi kom igen 
op i gear. Alle vores FLR og LDU møder blev afholdt efter planen. Desuden var vi igen 
samlet til årsmøde i april i Ørbæk Midtpunkt. En dejlig dag. 

Men det var også et år med forandringer: 

Onsdag den 23. februar have jeg et helt alm. telefonmøde med vores daværende 
landsbykoordinator Michael Rasmussen. For nøjagtig 1 år siden i dag. Vi havde de første 
samtaler vedr. det kommende årsmøde 2. april 2022 hvor vi skulle koordinere det 
kommunale indlæg med Michael og Peter Mollerup. Ca. midt i mødet udbryder Michael 
pludselig: Jeg har sagt op. Du må ikke sige det til nogen, for det er først officielt fra i 
morgen middag!!! Jeg kommer desværre ikke til årsmødet 2. april. for jeg har sidste 
arbejdsdag 31. marts. Charlotte Markvardsen overtager alle mine opgaver fra 1. april og 
frem til en ny landsbykoordinator er udpeget. 
Og så var der bare helt stille et øjeblik… 
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Nå men det gik godt. Charlotte løftede opgaven super flot. Charlotte fik bla ekspederet 
ansøgningsrunde 1, 2022 i mål. Men selvfølgelig alle aftalte projekter med Michael for 
2022 faldt til jorden og landsbyarbejdet blev igen sat noget bag ud. 

Vi skulle helt frem til den 5. juli før jeg fik en mail fra Charlotte Markvardsen at man nu 
havde ansat en fuldtids landsbykoordinator pr. 15. august. En Anne Lysebjerg Hansen. Og 
så var det en lokal lige nede fra Kogsbølle. 

Anne, velkommen til. 
 
Anne er yderst aktiv og energisk og går til opgaverne fyldt med energi og entusiasme. I 
den korte tid vi har haft glæde af Anne, har hun deltaget i alle FLR, og flere LDU møder for 
at komme helt ind arbejdet. Anne har været rundt hos jeg alle og har fået rundvisning og 
med det fået et indblik i hvad er netop foregår i jeres landsby. 

Anne har allerede haft ansvaret for 2. ansøgninsrunde blev fulgt til dørs og vil i fremtiden 
også følge op på godkendte ansøgninger direkte til jer og holde jer op på også at få brugt 
jeres penge. 
Anne er nu også gået i gang hvor Michael slap og vi søsætter nu flere af de projekter som 
ikke blev til noget i 2022.  
Byporte runde 2 må dog endnu engang udsættes da det desværre ikke kom med på 
budget 23.   

År 2022 blev også året med invasion i Ukraine og med en energikrise i kølvandet. Vi 
kendte godt Mogens Michael Møller allerede fra 2021 vedr. ”Grøn omstilling”. Men nu blev 
Mogens Michael fast inventar. Mogens Michael har deltaget ved flere FLR møder vedr. 
grøn omstilling, men hen på foråret kom grøn omstilling lidt i baggrunden efter en konkret 
krise. Den dyre gas og el gjorde det pludselig meget dyrt at være borger. Vi skulle mindske 
forbruget af gas til opvarmning og løsningen kunne være udbredelsen af fjernvarme og 
andre lokale energiformer. Det blev til et informationsmøde på Sulkendrup Mølle 17. maj 
med deltagelse fra NFS. Her blev talt fjernvarme og andre mulige lokale energiformer. I 
støbeskeen for fjernvarme var Hulby, Aunslev og Skalkendrup, som nu er på vej. Senere 
kommer Refsvindinge, Ørbæk og måske Skellerup til hvis der til den tid er tilslutning nok. 

Og endnu et energiprojekt blev skudt i gang af Mogens Michael. Nyborg Kommune fik 
muligheden for at søge statsmidler til forundersøgelser og konsulenthjælp til lokale og 
lokaleejede mindre solpanelparker.  
Den 30. august var der så informationsmøde på Nyborg rådhus hvor interesserede 
landsbyer deltog. Der var kort frist, 3 uger. 
Lokale landsbyer forsøgte sig i al hast med at samle tilkendegivelser til et sådant projekt 
sammen og det lykkedes for Frørup, Tårup og Øksendrup at indsamle tilkendegivelser nok 
sammen til, at Nyborg kommune kunne søge disse statsmidler. Og det lykkedes. Vi ser 
rigtig meget frem til dette Co projekt som måske kan udbredes yderligere hvis det går hen 
og bliver en succes. 

Nyborg kommunes stort opslåede Kulturavsmasterplan nåede i 2022 endnu en milepæl 
med udformningen af fysiske foldere tilegnet alle vores landistikter samt centerbyer med 
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spændende historier og sagn. 
Mange af jer havde besøg af Ditte Larsen og Bitten Jakobsen, som allerede i foråret 2022 
begyndte deres runde med præsentation af de nye foldere, og som blev afsluttet i løbet af 
efteråret. 

Og her lidt uddrag hvad der ellers skete i løbet af året 2022. 

• Ved LDU mødet i januar som endnu var virtuelt, lagde vi byggestenene til det der i 
dag er blevet til et fast på punkt på FLR dagsordner ”FLR har ordet”. 
 

• Ved FLR mødet februar, med generalforsamling, i Sulkendrup, blev Lise Fabricius 
Høgh, Kissendrup valgt ind i LDU da Lone Jørgensen, Øksendrup havde valgt at 
udtræde. 
Ditte Larsen Østfyns museer og Bitten Jacobsen Nyborg Kommune fortæller og 
introducerer omkring Landsbyernes kulturmasterplan. 
 

• 1. marts var der møde i Udviklingsrådet. ” Temadrøftelse - befolkningsprognose, 
boligudvikling og tendenser i bosætningen nationalt og lokalt” 
2. maj ”Vækststrategi – nye veje til vækst og udvikling 2021-2025” Hvor jeg 
desværre ikke kunne deltage. 
24. august ” Handleplan for vækststrategien og Temadrøftelse - Nyborg Kommunes 
bosætningssite, indhold og platforme” 
17. november ” Temadrøftelse - Nyborg Kommunes klimahandleplan og Forslag om 
et udvalg for strategisk byudvikling af center- og landsbyerne.” 
 

• Ved LDU mødet i april screening af jule- og forskønnelsesansøgninger. Der er 
blevet oprindeligt søgt for over dobbelt så meget som det er muligt af de 250.000 
der er mulige. Der må prioriteres, men dejligt der er den store søgelyst. 
 

• Ved årsmødet den 2. april i Ørbæk Midtpunkt lagde vi ud med gruppearbejde: 
Landsbyudvikling – hvor skal vi hen – visioner som så senere munde ud i et nyt 
punkt på FLR møder som jeg tidligere nævnte. 
Indlæg ved Peter Mollerup om nyheder fra Nyborg kommune og Charlotte 
Markvadsen vedr. kommende ny Landsbykoordinator. 
Mogens Michael var på med ”Grøn landsby” og investeringskoncept for mindre 
landsbybaserede solcelleanlæg 
Roma Klaris fra Refsvindinge Landsbyråd fortalte om 20 år som kontaktperson. 
Årets landsby 2021 blev kåret. Hjulby. 
En rigtig dejlig dag. 
 

• Ved LDU mødet juni har vi fået en anmodning fra Frivillig Center Nyborg der gerne 
vil gerne arrangere en fællesskabsstafet. Dette udskydes dog til et senere 
tidspunkt. 
 

• Ved LDU mødet september byder vi vores nye landsbykoordinator Anne Lysebjerg 
Hansen velkommen. Anne har kun været ansat i 20 dage men allerede i fuld gang. 
Screening af forskønnelsesansøgninger runde 2. med Anne der nu har overtaget 
stafetten efter vikar Charlotte Markvardsen. 
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Vi søsætter tanker og ideer til revision af fælles hjemmeside der efterhånden er 
noget forældet og svær at opdatere. Det skal blive meget værre senere. 

• Ved FLR mødet i september i Nordenhuse byder vi endnu en gang velkommen til 
Anne der præsenterer sig for FLR og giver en gennemgang af de ting som Anne 
allerede er fuld gang med. 
”FLR har ordet” er nu med som punkt for første gang og allerede denne aftens 
nedsættes første arbejdsgruppe med ”grøn omstilling” som tema 
Mogens Michael er igen på med status på energi og grønomstilling. 
Under mødet opdages det at vores hjemmeside faktisk er slukket ned helt uden 
varsel. Så vores beslutning om at revidere nuværende hjemmeside skal nu ændres 
til en NY hjemmeside. 
 

• Ved LDU mødet i oktober blev der lagt en plan for vores nye hjemmeside. Anne 
deltog vedr. kommende opgaver og info om rundtur i vores landsbyer for at møde 
jer alle.  
 

• 1. november deltog jeg i et arbejdsmøde om mobilitetsplanen for Nyborg Kommune 
inviteret af Teknik- og Miljøafdelingen. Mobilitetsplanen skal beskrive den 
nuværende situation i Nyborg Kommune. 
 

• Ved FLR mødet i november i Langå forsamlingshus informeres om status på vores 
hjemmeside.  
Centerleder Brian Lindskov Larsen præsenterer Frivilligcenter Nyborg og giver os 
en ide om de kan være behjælpelige med samt være med i fælles arrangementer. 
Under ”FLR har ordet” præsenterer nyoprettede arbejdsgruppe deres ”Grøn gruppe 
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen holdt oplæg vedr. ny periode LAG / SØM 
2023-2027. 
 

• Ved LDU møde i november status på vores hjemmeside samt evaluering af 
administrations og ansøgningspuljen. 
 

• I 2022 deltog Nyborg komme ikke ved Landistrikternes Fællesråds 
generalforsamling eller andre arrangementer qua det hul der opstod efter Michaels 
fratrædelse. Vi håber det vil ændre sig for i år. 
 

 
Og selvfølgelig - ved alle LDU møder har vi som sædvanlig behandlet jeres ansøgninger. 
Både jule- og forskønnelsesansøgninger samt ansøgninger til restmidler. 

Landsbyforskønnelsespuljen for 2022 var som sædvanlig på kr. 600.000 fordelt som 2 x 
250.000 til forskønnelses midler, 100.000 til julebelysning. 

Således havde 10 (nedgang -3) landsbyer i 2021 søgt til forskønnelsesmidler (Inkl. 
landsbyer der har søgt ved begge runder til en samlet værdi af ca. 461.500. (fremgang) 
hvoraf kommunen bevilgede ca. 304.800. Kun 8 landsbyer søgte til julebelysning til en 
værdi af kun 43.600.  
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Vores administrationstilskud, der er en del af driftsbudgettet under Teknik- og Miljø, og 
som automatisk indeksreguleres hvert år, fik vi i 2022, 314.000.  
Til sammenligning har vi nu her for 2023 fået kr. 321.700. 
Af dette beløb afsættes der penge til LDU’s administrative udgifter så som afholdelse af 
FLR møder, årsmøder, årets landsby, annoncering mm. Derudover blev der forlods afsat 
kr. 10.000 for 2022 til hver landsby som kunne bruges til hvad man ville, mod forevisning 
af gyldige bilag.  

Meget mere om tal og beløb lidt senere ved vores kasserer Bernt. 

--- 
Til sidst en kæmpe tak til vores kasserer Bernt for den kæmpe indsats han udfører i 
dagligdagen med vores økonomi og jeres bilag, og for at holde alle trådende snorlige vedr. 
forskønnelses- og julebelysning, ansøgninger til vores ”restmidler” samt ”rådighedsbeløb”. 

En stor tak til Dorte Sømod for referater fra udvalg og nyhedsbreve fra andre relevante 
organisationer. 

Tak til Karsten Mengel, vores kontakt i ”Grønt Råd”. 

En stor tak til resten af holdet i LDU, der alle gør en stor indsats. 

Og en endnu større tak til jer kære FLR, der holder vores landsbyer aktive. 

Tak” 

 

 

 

Beretningen godkendt af FLR 

 

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Bernt Nielsen  

Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune. Årsregnskab for 2022. Se vedhæftet dokument.  

 

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023 ved Bernt Nielsen  

LDU Budget status pr. 23/02-2023  

Bankkonto pr. 23/02-2023 504.840,88 kr. 

LDU. Adm. Budget: 80.000,00 kr. Tilbage: 75.555,29 kr.  

Landsbyernes budget: 240.000,00 kr. Tilbage: 216.816,85 kr.  

Brugt til restmiddel udbetaling 2023: 0,00 kr.  

Bevilliget rest midler 2023 af LDU Ikke udbetalt: 20.300,00 kr.  
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Til rådighed på konto: 192.168,74 kr.  

Til rådighed på konto- 192.168,74 kr.- til evt. restmidler resterende beløb som ikke bruges 
overføres til 2024 budget.  

 

Ad 6. Aktiviteter i Skellerup/Såderup Landsbyråd 

Indlæg af Stefan Holm Wilkens indsat. 

”Skellerup og Såderup 

 

Skellerup- Såderup sogn er et af de mindre sogne i den Nordvestlige del af Nyborg 
Kommune. Skellerup- Såderup sogn, selv om det ligger yderst mod vest i kommunen, 
støder alligevel op til hele 5 sogne. Ullerslev i nord. Aunslev i nordøst. Et lille nys til Nyborg 
i øst, Kullerup i sydøst samt Ellinge i syd. 

Som sognet siger, består den af to landsbyer: Skellerup landsby som vi befinder os i nu og 
lidt syd på herfra Såderup som faktisk IKKE har definitionen ”bebyggelse”, men landsby! 

Sognet adskilles af Skellerupvej der går fra Ferritslevvej i syd mod Ullerslev i nord. Øst for 
Skellerupvej vi, det som vi i daglig tale kalder ”Gyderne” (”Baldsgyden”, ”Biskopstårup” 
”Maeholmsgyden” og ”Krogyden” som er 3½ vej med let bebyggelse.) 
Vest for Skellerupvej har vi så vores 2 landsbyer, samt en del biveje også med spredt 
bebyggelse. 

Det der bla. gør sig gældende for vores landsbyer er at de ikke mere har gennemgående 
trafik, og det tror jeg mange er rigtig glade for. 
I gamle dage gik hovedvejen nemlig gennem Såderup og Skellerup til Ullerslev. Det var før 
Skellerupvej blev bygget af Amtet i fordoms tid. 

Skellerup er nok mest kendt for Degnens Høj. Vores varemærke som også pryder vores 
Byskilte. 

Både Såderup og Skellerup har selvfølgelig haft indkøbsmuligheder som alle andre 
landsbyer, men det er for længst slut. Sognet har nu kun mindre virksomheder som for det 
meste er en del af privatboligheden. 

Men vi har en skole. Skellerup Heldagsskole som vi er rigtig glade for. Skolen nåede ellers 
at ligge tom efter skolereformen men blev heldigvis reddet og er nu Heldagsskole for børn 
der har det lidt svært med at begå sig i alm. skoler. Heldagsskolen er ret kendt for deres 
færdigheder med at få eleverne gjort klar til næste trin i deres udvikling. I den tid den har 
været heldagskole er der blevet renoveret og omgivelserne har fået en masse 
fritidsfaciliteter Skolen har også en lille gymnastikhal hvor flere i lokalsamfundet dyrker 
sport som f.eks. badminton. 

Derud over har vi flere aktiviteter her i byen som drives af vores borgerforening som i sin 
tid udsprang som en støtteforening. 
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De fleste af vores offentlige aktiviteter foregår i dette forsamlingshus i samarbejde med 
Landsbyråd og forsamlingshus. Der afholdes fællesspisninger, julemarked, foredrag samt 
andre arrangementer som øl og vinsmagninger, fakkeloptog fra forsamlingshuset og rundt 
i byen med efterfølgende gudstjeneste i vores lokale kirke, for ikke at tale om dilettant. 
Som i kan se bag os, er vi i fuld gang med at øve frem til forestillingerne i marts måned. 
Scenen bygges op hvert år til formålet og er altså ikke en permanent scene her i 
forsamlingshuset. 

Vi har også andre aktiviteter som et torskelaug og et antennelaug. 
Torskelauget har lige afholdt 30 jubilæum og afholder spisning 2 gange om året her i huset 
og har kun deltagelse af mænd over 30 år – dog lige sat ned til 25. 

I juni måned har vi årets sommerfest som i dag afholdes på heldagsskolens arealer samt 
Sankt Hans bål lige for foden af degnens høj i den gamle grusgrav.  

Desuden er vi stadig beriget med et klubhus og hele 2 fantastiske boldbaner som næsten 
er i brug hele sommerhalvåret. Vi så heldige at der ikke er den fornødne plads i Ullerslev 
så derfor er der en masse træning og fodboldkampe som rigtig mange i byen kommer og 
ser på næsten hver weekend. 

Vi har, lige som alle andre haft det svært med at komme i gang med alle arrangementer 
efter Corona, men der kæmpes for at nå op på samme niveau igen. 

Spørgsmål? 

 

Ad 6. Valg af forretningsudvalg, LDU  

Valg af formand for en toårig periode.  

Stefan Holm Wilkens genopstiller. Genvalgt. 

Valg af 3 medlemmer for en toårig periode: 

Jeanette Wohlert, genopstiller  

Bernt Nielsen, genopstiller 

Mette Bro Jansen, genopstiller   

Alle genvalgt.  

 

Valg af to suppleanter for et år 

Roma Klaris og Ingrid Henneberg blev valgt 

 

Valg af revisor for en toårig periode 

Åge Kudsk, Langå 
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Valg af revisorsuppleanter for et år  

Ingrid Hinneberg fra Refsvindinge og Helle Sørensen fra Kullerup blev valgt 

 

Valg af repræsentant i ” Det Grønne Råd” 

Karsten Mengel blev genvalgt.  

 

Ad 7 FLR har ordet 

Michael Gertsen talte på vegne af trafikgruppen. Der har ikke været afholdt møde, 
gruppen blev etableret ved sidste års årsmøde den 1. april 2022. I mellemtiden er det 
blevet klart, at Kommunen ikke kan ændre hastighedsbegrænsninger i landsbyerne. Det 
skal ske på andre måder f.eks. ved at Park og Vej installerer vejmålere for at fastslå 
hastigheden. Herefter skal politiet involveres.  

Der arbejdes i øjeblikket på en trafikplan for hele Kommunen. Her skal de farlige steder i 
Kommunen afdækkes med henblik på at igangsætte initiativer på de mest farlige steder.  

Anne Lysebjerg supplerer med at informere om, at der skal udarbejdes en 
trafiksikkerhedsplan. Der er allerede indsamlet en lang række af data på Anne Lysebjerg 
og Claus Johansons tur rundt i landsbyerne.  

 

Roma Klaris fra Refsvindinge fortæller om et nyt projekt, som også er beskrevet i byens 
udviklingsplan. Der er igangsat et arbejde med at restaurere det gamle sprøjtehus fra 1940 
på Bækvænget. Huset skal bl.a. kunne anvendes som madkassehus af f.eks. 
dagplejemødre mv. Mange ideer er på tegnebrættet.   

Der findes 3 sprøjtehuse i Nyborg Kommune. I Lokalavisen Nyborg blev der bragt en 
artikel med titlen Når Ilden truer landsbyen skrevet af Ditte Larsen, museumsinspektør ved 
Østfyns Museer. https://ostfynsmuseer.dk/naar-ilden-truede-landsbyen/ 
 

Kirsten Hebjørn fra Herrested informerede om, at Herrested får indlagt fibernet.  

Antenneforeningens hus er nu til stor glæde overgået til landbyrådet, idet her opbevares 
alt til byens gadekær.  

 

Ad 8 Status på udviklingsplaner ved Center – og landsbykoordinator Anne Lysebjerg 
Hansen  

https://ostfynsmuseer.dk/naar-ilden-truede-landsbyen/
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Aktuelt er der udarbejdet og godkendt udviklingsplaner for ni af kommunens landsbyer. 
Udarbejdelse af udviklingsplaner for de resterende landsbyer har været forsinket pga. 
corona, men arbejdet er nu taget op igen og forankret hos mig.  

Har været i dialog med en ekstern facilitator, som skal hjælpe os i gang. Han hedder Tyge 
Mortensen og er selvstændig foredragsholder og landsbyekspert, med specialisering inden 
for udvikling af lokalsamfund 

Byrådet har 28. februar godkendt at sætte penge af til fem forløb, med hvilke vi stort set 
kan få dækket de landsbyer ind, som i dag ikke har en udviklingsplan. Da vi har en del 
små landsbyer, foreslår vi nemlig at nogle af dem grupperer sig, således at der er flere 
civile kræfter til at løfte opgaven.  
Se hele oplægget på det vedhæftede power point. 

 

Ad 9 Orientering om nye landsbysider på Visit Nyborg ´s tilflytterportal ved Anne Lysebjerg 
Hansen  

https://www.visitnyborg.dk/flyt-til-nyborg/lokalomraader/taarup  

Her findes punktet Flyt til Nyborg. Herfra videre til undersiden, som hedder lokalområder. 
Viser centerbyerne Ørbæk og Ullerslev og landsbyerne. Der er lavet et eksempel med 
landsbyen Tårup. Det er blot et ufærdigt eksempel på, hvordan det kan komme til at se ud. 
Landbyrådene vil blive inddraget i det videre arbejde med at få beskrevet de enkelte 
landsbyer. Anne vil bl.a. efterspørge følgende  

• Beskrivende tekst om landsbyen ”Sådan er det at bo her” 

• 6-8 billeder (eller tip om billeder, der kendetegner landsbyen) 

• Vi får rettighederne over billederne 

• Gerne liv, men ikke close-up ansigter 

• Navn på fotograf (skal være taget af jer selv) 

Visit Nyborg sætter det op, Anne vedligeholder 

 

Ad. 10. Hvordan søges der om byggetilladelse ved Jeanette Wohlert. 

Jeanette har hjulpet med at udarbejde byggetilladelse i flere landsbyer. Det er et stort 
arbejde at lave en byggetilladelse.  

Start med at søge på google efter Byggetilladelse, Nyborg Kommune. Gå herefter til 
selvbetjening, find Byg og Miljø. Herefter skal der logges ind med nemid. Alle projekter 
skal navngives, f.eks. Gyngestativ, hvis der søges om en sådan. Placering med adresse 
og matrikelnummer skal indsættes.  

https://www.visitnyborg.dk/flyt-til-nyborg/lokalomraader/taarup
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Rådet fra Jeanette er, start i god tid og vær tålmodig. Jeanette tilbyder at hjælpe ansøgere 
ved behov.  

 

Ad 11. EVT.  

Alle opfordres til at komme til årsmødet i Ørbæk Midtpunkt den 1. april. Arrangementet er 
blevet annonceret i pressen. Husk tilmelding til Kirsten Hebjørn på 
Kirsten.hebjoern@gmail.com  

Vel mødt. 

 
 
 

mailto:Kirsten.hebjoern@gmail.com

