
Referat fra årsmøde
i Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune

Ørbæk Midtpunkt den 22. april 2017

Der var 50 fremmødte til årsmødet. Repræsentanter fra landsbyerne: Sulkendrup/Bynkel, 
Bovense,Tårup, Herrested/Måre, Skellerup, Langå, Svindinge,  Kissendrup, Aunslev, 
Frørup og Kullerup. Fra centerbyerne Ullerslev og Ørbæk deltog repræsentanter, samt fra 
Nyborg Kommune ved politikere og embedsmænd. Herudover fra Fyns Stiftstidende 
repræsenteret ved journalist. 

Dorte Søemod, formand for LDU bød velkommen. Dorte redegjorde for sit valg af, at 
fortsætte som formand, trods udmelding om noget andet. Dorte fortalte, hvordan hun 
brænder for, at alle borgere skal være ligeværdige. Både landsbyernes, centerbyernes og 
hovedbyens beboere. Hvert år afholder Gl. Ørbæk kommune en event, hvor et landsbytræ 
gives videre til en særlig ildsjæl fra det forgangne år. Dorte Søemod modtog dette og det 
fik den ekstra særlige betydning, at Dorte valgte at fortsætte som formand for LDU.

Herefter Formandens årsberetning for 2016, samt debat om visioner og mål for 
landdistriktspolitikken i Nyborg Kommune.
I 2016 er der 11 landsbyer der har søgt fra landsbyforskønnelsespuljen og 15 landsbyer 
har søgt om julebelysning. LDU indstiller via personlig aflevering til landbykoordinator 
Michael Rasmussen. Ansøgningerne gennemgås bliver screenet i forskellige afdelinger 
hvorefter de via erhvervs- og udviklingsudvalget sendes i økonomiudvalg for slutteligt at 
blive behandlet i byrådet. Samme procedure følges for indstilling af julebelysningspuljen. 
Sagsbehandlingstiden bliver hurtigt 2 måneder før endelig godkendelse foreligger.
I februar og marts var landsbyerne indkaldt til møder i vej- og park. Den eksisterende 
landsbypedelordning var afskaffet og der skulle skaffes overblik over, hvilke ønsker de 
enkelte landsbyer havde fremadrettet. I den forbindelse fik vi oplyst, at landsbyerne kunne 
rekvirere bord/bænkesæt og blomsterkummer via vej- og park uden at bruge af 
forskønnelsesmidlerne. Efterfølgende blev det pludselig ændret til, at der skulle søges via 
forskønnelsesmidler. Formanden mødtes derfor med Peter Mollerup, formanden for 
erhverv- og udvikling for at få afklaret hvad der var/er gældende. Formanden sendte 
efterfølgende ansøgning efter aftale med Mollerup. Behandling finder sted den 9. maj og 
der afventes endelig besked.
Landsbyrådene har været indbudt til møde om den nye kommuneplanstrategi. Der var 
fremmøde fra 3 landsbyer, hvilket ikke var særlig fornemt.
Der har været inviteret til 2 møder omkring fremtidige byporte.
Formanden deltog i juli måned i seminar afholdt af SDU`s landdistriktsforskning. Michael 
Rasmussen og Carsten Kudsk deltog også i mødet, Der deltog repræsentanter fra Fyn og 
Jylland og det blev drøftet alternative transportformer.

Landsbyforskønnelsespuljen for 2017 er på 800.000 kr. De 200.000 kr. er forlods til vej- og
park for pedelarbejde i alle landsbyer. Der skal meldes ind til Claus Johansson via en 
kontaktperson fra hver landsby, hvilke ønsker man har til udførelse af opgaver.  Der er 
afsat 100.000 kr. til julebelysning. Hvis ikke puljen til julebelysning udnyttes, overføres 
restbeløbet til forskønnelsesmidlerne.
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Administrationspuljen/rådighedsbeløbet for 2017 er således 280.000 kr. Der er afsat 5.000 
kr. til hver landsby. Disse midler kan bruges til hvad man ønsker. Det kunne være 
kontorhold inkl. print af indbydelser, annoncering, hjemmesideabonnementer etc. Husk 
ingen penge refunderes uden bilag. Der afsættes ligeledes midler til de arrangementer 
LDU afholder. FLR møder, årsmøder, årets landsby, annoncering mm. Er der ubrugte 
midler betegnes disse som restmidler. Alle kan søge restmidler og der behandles på alle 
LDU møder. På alle fælles landsbyrådsmøder forelægges regnskab for den forgangne 
periode.
Formanden deltager også I Det Fynske Landdistriktsråd, der består af Assens, Fåborg-
Midtfyn, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg. I 2016 har der været afholdt 2 møder 
henholdsvis i Nordfyn og Nyborg. Ved mødet i Nyborg deltog flere borgmestre også 
Kenneth Muhs og formanden fra erhverv  og udvikling Peter Mollerup.
For at fortsætte som formand i LDU havde formanden ønsker om at uddelegere opgaver til
medlemmer. Dette blev accepteret så fordelingen fremadrettet er:
Carsten Hansen Bovense, modtager alle ansøgninger omkring byforskønnelsesmidler og 
julebelysning. Efter LDU`s behandling videreformidles til kommunen omkring alle 
ansøgninger
Kaj Nordahl, kasserer, modtager ansøgninger om restmidler
Martin Lucas Kissendrup, står for annoncering til de Fælles Landbyrådsmøder og 
årsmødet.
Solveig Hjelholt Langå, udarbejder dagsordener og skriver referaterne
Der er stadig en ledig post i Det fynske Landdistriktsråd, hvor formanden ønsker at 
udtræde.
I 2016 blev formanden valgt ind i kommunens udviklingsråd. I denne forbindelse afholdes 
til sommer studietur til Neuburg. Formanden deltager og glæder sig. I Neuburg har man 
over et par weekender ”sommerfest”, som måske kan inspirere Nyborg der skal promovere
byen og slottet og dennes historie.
Til slut huskede formanden deltagerne på: ”at et landsbyråd hverken er en forretning eller 
en offentlig institution. Det er et frivilligt fællesskab baseret på engagement omkring en 
passion”.

Efter formandens beretning, der blev godkendt med klapsalver, var der debat om visioner 
og mål for landdistriktspolitikken i Nyborg.
Formanden indledte med ordene: ” at en vision er en plan, der kan føre til et mål”
Formanden læste fra: ”Livet på landet under nye vilkår. 
Formandens egne visioner er: Gode bosætningslandsbyer med plads til udfoldelse og 
kreativitet i et trygt og sikkert miljø. Det skal være et sted hvor vi er gode sammen, hvor vi 
samarbejder og får tingene til at ske. Vi skal skabe gode vilkår for at være handlekraftige 
og give næring til skaberlyst. Vi skal kunne tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper og 
være kendt som landsbyer, hvor det er godt at leve i natur, nærhed og med respekt for 
hinanden.

Med mange ildsjæle i 24 landsbyer er der visioner. Det beviste den efterfølgende debat.
Kaj Nordahl, Tårup fremkom med  ønsket om at få den tidligere pedelordning genetableret.
Samme ønsker kom fra Inger Mechlenburg og Michael, begge fra Frørup. Begrundelserne 
var, at der var betydelig pænere i byen ved fast pedelordning, frem for den nuværende. 
Annelise Spangsgård, Tårup visionen er mere bosætning, men visionen blokeres af 
manglende offentlige byggegrunde, hvorfor målet er svært at se. Ulla Mortensen, 
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Svindinge, her findes byggegrunde, men det ville være visionært for målet om at de 
bebygges. Dette blokeres i nogen grad af den manglende promovering fra kommunen og 
via hjemmesiden. Allan Rosener, Herrested fremkom ligeledes med ønsket om 
byggegrunde for bosætning. Inger Mechlenburg, tilkendegav det positive i 
nedrivningspuljen og ønskede at kommunen prioriterede muligheder for nedrivning 
fremover. Kirsten Hebjørn, ønskede opprioritering af vedligehold af forsamlingshuse. Der 
er færre fondsmidler at søge og et nyt tag er vanskeligt om ikke umuligt at finde midler til 
for forsamlingshusene. Forsamlingshusene er meget vigtige for landsbyerne, det er oftest 
omdrejningspunktet for sammenkomster for beboerne og det er her nye ideer opstår. 
Kenneth Taanquist, Ørbæk ønskede Telebusordningen permanentgjort. Inger 
Mechlenburg , Frørup fremkom med en vision om, at det måske ville optimere muligheden 
for at få fondsmidler, såfremt vi blev større. Dette kunne etableres ved, at Landsbyerne 
blev opdelt i klynger. Forslag til klyngeopdeling kunne være gamle sogne eller hvor det 
geografisk er passende. Kaj Nordahl gav eksempel på klynger omkring samarbejdet med 
Min landsby APP..
Der er mange visioner og ønsker i Landsbyerne.

I forbindelse med ønsket om en opprioritering af nedrivningspuljen forklarede Michael 
Rasmussen, landsbykoordinator fra kommunen, at der ikke længere gives statsligt tilskud 
til Nyborg Kommune. Derfor er ordningen ikke længere tilgængelig fra sommeren 2017.

Efter dejlig brunchpause:

Oplæg ved Michael Rasmussen, Jurist i Teknisk Afdeling Nyborg Kommune.
Kontakt til Michael kan opnås via e-mail micr@nyborg.dk tlf. 63 33 79 33
Michael Rasmussen har siden 1. januar 2016 være Landsbykoordinator og har hermed 
rollen som landsbyernes indgang til kommunen.
Blandt andet ved modtagelse af indstillingerne fra landsbyforskønnelsesmidlerne to gange 
om året den 1. april og den 1. september. Følger op på administrationspuljen og er 
repræsentant i: ”Det fynske Landdistriktsråd samt diverse ad hoc projekter som: byporte, 
min landsby APP og kommuneplan.
Michael gennemgik processen for ansøgningernes vej til landsbyforskønnelsespuljen 
igennem systemet.

Udover Michael er andre relevante personer for Landsbyerne:
 Claus Johansen – Vej - Park og Natur
 Anne Nissen – Plan, primært med opgaver i landdistrikterne
 Stina Voss – Byggesager
 Jens Kimer Jørgensen - Vej, Park og Natur

Vedr. min Landsby-APP har Nyborg kommune købt sig ind på denne for en to-årig 
forsøgsperiode. Baggrunden er fremkommet via udvalget for grøn omstilling, projekt 
deleby og landsbytransport.
Aktuelt er Skellerup, Herrested, Tårup og Frørup med.
Refsvindinge, Svindinge og muligvis Langå følger efter. Det er muligt for andre landsbyer, 
at være med i ordningen. Henvendelse skal ske til Michael Rasmussen.
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APP`ens funktioner er:
 Landsbynyheder. Et miks af gammeldags lokalavis og socialt medie. Klyngeffekt 

med nyheder fra nabolandsbyer. Alle kan skrive nyheder direkte i APP`en
 Landsbykalender. Mulighed for at der kan oprettes arrangementer. Tilmeldinger til 

disse. Betalingsmodul. 3 sprog.
 Landsbykort. Sæt Landsbyens attraktioner ind. Sæt landsbyens erhvervsdrivende 

ind. Sæt forsamlingshuset på kortet etc. 3 sprog
 Landsbylift. Via Gomore. Der arbejdes på en mere lokalforankret version. Der 

arbejdes på evt. at forankre delebilsordninger etc. Der arbejdes på at kommunen 
kan komme i dialog herigennem.

Michael Rasmussen opfordrer til at alle i landsbyerne arbejder for APP`en.
Vigtigt at alle foreninger er med.
Efter den to årige, betalte forsøgsperiode, skal det politisk besluttes om det kan 
gøres permanent. Formodningen er, at med succes, vil dette ske.
 Efter Michael Rasmussens oplæg fortsættes med:

”Spor i Landskabet” ved Dorte Søemod.
Dorte oplyste at: Spor i Landskabet er en afdeling af landbrug og fødevarer, Axelborg i 
København. Det kan hentes hjælp til orientering om at oprette/genoprette stier i 
landskabet. Materiale til brug for afmærkning/oplysning til stierne kan købes. Såfremt der 
kan skaffes hjælp af en landmand, kan materialet muligvis erhverves uden beregning.
Adresse og kontaktmulighed:
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3,
1609 København V
E-mail: spor@lf.dk

Inden kaffepausen var der:

Oplæg ved Nikolai Knudsen, museumsinspektør – Nyborg slot/Østfyns museer.
Følgende er et kort resume af, hvad Nikolai gav os helt tilbage fra år 1250, hvor skitser 
viser at Nyborg Slot virkelig er et slot i Danmarks Riges Hjerte. Vi fik en gennemgang om 
Danehoffets afholdelse, hvor magteliten deltog. Erik Klipping tvinges til at underskrive 
Danmarks Riges 1. grundlov i 1282. Her tilkendegiver Nikolai, at det vigtigste i denne lov, 
efter hans vurdering er: ” At du ikke kan dømmes før du har været stillet fra en dommer ”. 
Vi blev indført i Kalmar Unionen og fik oplyst at det eneste fysiske bevis på denne er Vor 
Frue Kirke i Nyborg, der blev rejst af Margrethe den 1., som tak til Gud. Vi hører om Oluf 
søn af Margrethe den 1. Kong Christian den 2., der er født på Nyborg slot og hans 
forelskelse i Dyveke. Vi indføres i det Stockholmske blodbad og Grevens fejde, Danmarks 
sidste borgerkrig. Kong Christian den 3. der indfører protestantismen og gør Nyborg til 
Danmarks 1. hovedstad, indtil Frederik den 2. i 1560 giver København 
Hovedstadsværdigheden. I 1659 brændes Nyborg slot af. 
Der findes stadig, ved udgravningerne nye fund der bevirker, at historien får tilført nye 
elementer.
Hvad har det med Landsbyerne at gøre kunne man spørge? Og det spørgsmål blev stillet. 
Jo magteliten boede i de omkringliggende landsbyer, hvorfor Helga Wilson fik en 
slutkommentar: ”Så må landsbyerne være hjertekamrene til Danmarks Riges Hjerte”.
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Nikolais hjertebarn er historier for børn og unge og han fortalte underholdende og 
medlevende om, hvordan skoleklasser indføres i historien ved flere forskellige tiltag som 
klap en genstand, rollespil, Nyborg borglege og VR = virtuel rum. Borgmestergården bliver
til et børnemuseum og 1. salen er allerede indrettet. 
Fra den 31/10 2017 lukkes slottet i en to års periode, for færdiggørelse, og i den tid vil 
museet ud i skoler, institutioner etc.

På 45 minutter gav Nikolai deltagerne, med et kæmpestort engagement, et meget fin 
oplevelse af gammelt og nyt.

Efter kaffepause med kage

Kåring af årets Landsby 2016
Dorte Søemod overrakte diplom og check på 5.000 kr. til Sulkendrup/Bynkel. Der 
medfølger, til den fine titel. en kobberplade med inskription.
Sulkendrup og Bynkel har hverken forsamlingshus eller en stor naturlegelads. Alligevel 
formår de at skabe sammenhold og fællesskab. Der er plantet tusindvis af løg og 
gadekæret er renoveret. Ingen boliger er til salg og alle huse er beboede.
Tillykke til Sulkendrup/Bynkel. Det er godt gået.

Årsmødet sluttede klokken 15. Tak for fint fremmøde og god ro og orden.

Referent Solveig Hjelholt, 
kontaktperson i Langå landsbyråd og medlem i LDU.
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