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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FYNSLAND 16.9 2020 
 
 
Dato: 
16.9.2020 

 

   Mødeleder: 

Gunnar Landtved 
   Referent: Jens 

Peter Jacobsen 
 
 

 
Deltagere: Gunner Landtved (GL), Per Jensen (PJ), Mette H. Frederiksen (MHF), Henrik Kildegaard (HK), Mette Abrahamsen 

(MA), Niels Peter Ellegaard (NPE), Elna Johansen (EJ), jens Bruntse (JO), Jens Peter Jacobsen (JPJ), Yvonne Kock (YK), Ole 
Simonsen (OS), 
Gæst til behandling af punkt 1: Bjarne Brøndgaard 
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LANDSBYANALYSEN 
Resume 
Fynsland skal afklare hvordan der skal arbejdes med landsbyanalysen fremadrettet ift. til lokalrådene FMK’s administration 
og politiske niveau 

Indstilling 
Formanden indstiller at der tages en drøftelse omkring Fynsland håndtering og markering af Landsbyanalysen ift. til 
lokalråd og det administrative og politiske niveau i FMK med det formål at der skal udstikkes en klar handleplan for den 
kommende periode. I punktet deltager Bjarne Brøndgaard. 

Sagsfremstilling: 
Det er besluttet at de særlige fokuspunkter i landsbyanalysen og ”rosettetemaer” skal samlet i en række indsatsspor. 
Benævnelser for disse skal findes.  
Forvaltningen har efterspurgt Fynsland/lokalrådene forventninger til det opfølgende arbejde med landsbyanalysen. Der 
lægger derfor op til en drøftelse i bestyrelsen om, hvilke muligheder landsbyanalysen rummer og hvad der skal fokuseres 
på ud fra to spor:  

1. Landsbyanalysen ift. til lokalrådene  
2. landsbyanalysen ift. til politiske og administrative niveau. 

 

Beslutning  
Der skal laves en klar køreplan for den videre proces. Bjarne og Jens Peter laver oplæg til næste møde. 
der skal indkaldes supplerende bestyrelsesmøder med landsbyanalysen som eneste dagsordenspunkt.  
Uddrag af drøftelse   
Landsbyanalysen ift. lokalråd 
-drøftelser med de enkelte lokalråd og temamøder hvor vi viderebringer erfaringer 
-Fynsland skal blande sig så lidt som muligt – Fynsland skal i drive det, men der skal sættes nogle mål, 
og Fynslands rolle er at kikke lidt foran og inspirerer – vi skal være ”videns svamp ” 
- Hvis der ikke der er nogen der vil eje planen, hvem tager så ansvar? - der kan være forskellige 
udfordringer – hvad er fællesudfordringer – skal vi lære af hinanden – det vil kræve at der er nogle der 
vil facilitere dettes 
- Landsbyanalysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport af et hus, men vi er ikke håndværkere, 
derfor bør kommunen også på banen 
- Guidet lokalrådene ind i hvad er det for en rolle – hvordan kan vi kvalificere vores lokalråd?  
Hvad er forventningerne til lokalrådene? - Hvordan gør vi det interessant? 
Landsbyanalysen ift. politikere 

- Landsbyanalysen skal bruge i dialogen med politikerne.  

http://www.fynsland.com/
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- Fynsland er ”landsbypolitikere” hvordan vil I bruge den rolle? 
- Landsbyanalysen skal bruges som en del af arbejdet med udviklingsstrategien. 
- Landsbyanalysen skal bruges til at drøfte 1000 nye borgere i landdistrikterne – hvad har 

kommunen investeret for at få 2000 borgere til ”vækstbyerne” hvilke investeringer kan vi så 
med rimelighed kunne forvente at der bliver investeret i landdistrikterne – ikke tage pengene 
fra vækstbyerne men nye penge.  

- Byggegrunde 
- Skal Fynsland kompensere for det manglende politisk engagement? 
- Hvis vi skal markere os, så skal vi have baglandet i orden!  
-  

2 

LANDSBYPLANER  
Resume 

Udpegning af repræsentanter til at føle de 4 lokale procesforløb. 

Indstilling 

 
Dagsorden  
Der er afhold 1. styregruppemøde med Resonans der alene omhandlede en ressourcekortlægning. 
Der afholdeset samlet møde med de lokale styregruppen den 3. november, der har til formål at finde ressourcepersoner, 
at afklare relationer og identificere indsatsområder.  
Beslutning: 

Haastrup – kontaktperson Per Jensen 
Korinth – kontaktperson Elna Johansen 
Hillerslev – kontaktperson Yvonne Koch 
Rudme – kontaktperson Jens Bruntse  

3 

LEGPLADSER I FMK 
Resume:  
Gennemgang af arbejdsgruppen oplæg til den videre proces.   

Indstilling 
Der arbejder videre med arbejdsgruppens udkast 
Dagsorden 
Arbejdsgruppen har lavet et udkast til mulige indsatsområder  
Beslutning  
I det konkret oplæg skal der også skrives noget om private legepladser.  
Vi skal have placeret ansvaret for legepladserne – vi skal stille det som politiske spørgsmål 

 

4 

VERDENSMÅLSUDVALGET / DET GRØNNE RÅD 
Resume: 
Gennemgang af dagsorden og drøftelse af særlige indsatsområder ift. det konkrete verdensmålsudvalgsmøde  
 

Beslutning  
(Jens orienterede om; 

▪ at de senestes møde var aflyst grundet COVD-19,  
▪ At næse møde omhandler Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion 

Bestyrelsen bakkede op om at Fynsland input til en ideliste skal være: Madspild. 
Bestyrelsen besluttede som en vigtig prioritet, at Jens Bruntse skal bede om, at dagsorden til møder i 
Verdensmålsudvalget udsendes tidligere, idet Fynsland skal have mulighed for at orienterede lokalrådene, samt 
selv drøfte hvilke input der skal gives til det FN-Verdensmål der skal behandles. (Hvis ikke Fynsland får 
mulighed for at orientere lokalrådene bliver det en lukket proces, hvor det fremadrettet vil blive vanskeligt at 
skabe opbakning til.) 
  

5 BREDBÅND 
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Resume: 
Status på igangværende projekter  
Orientering om, at det bliver forsøgt at engagere lokalrådene i henholdsvis Brobyværk og Nr. Broby til at sikre opbakning 
til at EnergiFyn vil indgå i at lave projektet der ikke er omfattet Bredbåndspuljen.  

6 

BREDBÅND 
Resume: 
Status på igangværende projekter  

Jens Peter orienterede om, at der stor set har været rettet henvendelse til en eller flere husstande på 
de vejstrækninger, hvor det er muligt at søge Bredbåndspuljen. Forventeligt vil der blive indsendt 12 – 
13 projekter. Det er alle mindre projekter. Det er vigtigt at der bliver indsendt ansøgninger, således vi 
kan dokumentere, at der fortsat er behov for Bredbåndspuljen, og der er behov for kriterier der 
tilgodeser de mindre projekter.   

7 

MARKEDSFØRING AF LOKALRÅD 
Resume: 
Det skal drøftes om der er behov for at øge markedsføring af de enkelte lokalråd. 

Indstilling 
Formanden indstiller At bestyrelsen ser positivt på, at der laves en markedsføringsfilm til lokalrådene 
Kursus og markedsføring 
Film og kommunikation og kursus 

Dagsorden  
På egnsmøderne blev det tilkendegivet, at de var svært fr en række lokalråd at skabe synlighed omkring lokalrådene. 
Derfor skal det afklares om der behov for at lave en markedsføringsfremstød gennem en film om lokalrådenes virke. 
Filmene skal være tilgængelige på lokale facebooksider og hjemmesider, og kan bruges til reklamespot på diverse 
medieplatforme. Projektet skal realiseres via af midler fra projekt Fremtidens landsby samt midler reserveret til 
markedsføring  
Beslutning 
Det vurderes, at der er et stort behov for at ”klæde” lokalrådets bestyrelser på ift. til hvad et lokalråds rolle og 
funktion er.  Derfor skal der gøres en indsats for at få etableret kursusforløb for bestyrelsesmedlemmer. 
Derfor skal der arbejde med en både og løsning – kursusforløb og markedsføringsfilm.   

 

Eventuelt 
Kompensation til forsamlingshuse som følge af Covid-19. 
Fynsland har fået Landdistrikternes Fællesråd til at rejste spørgsmålet politisk, men det trækker ud 
med et svar. Gunnar har foreslået Faaborg-Midtfyn Kommune, at forsamlingshuspuljen (renovering af 
forsamlingshuse) kunne benyttes til at kompensere udfordre forsamlingshuse. Det har vist sig 
særdeles vanskeligt at vinde politisk gehør for denne mulighed.  
Borgerbudget 
Forløbet i 2021 bliver 3 egnsstyregrupper, der hver for tildelt 150.000 kr.  
Landdistrikternes Fællesråd 
Pt. arbejdes med indsatsområder – Gunnar vil som repræsentant for landsbyerne sætte flg. emner til 
debat: udfordringen omkring kommunalfuldmagten,  FN verdensmål 11 og 15, Klimatopmøder samt 
forslag om at folketingspolitikere skal i forståelsespraktik  

    D: Debat   O: Orientering   B: Beslutning 
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