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REFERAT FRA KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I FYNSLAND 9.2. 2021 
        
Mødeleder: Gunnar Landtved  Referent: Jens Peter Jacobsen  Udsendt: 11.2.2021 
 

Deltagere: Gunner Landtved (GL), Per Jensen (PJ), Anne-Grethe Jæger (AGJ), Mette Abrahamsen (MA), Niels Peter Ellegaard 

(NPE), Elna Johansen (EJ), jens Bruntse (JO) Jens Peter Jacobsen (JPJ), Ole Simonsen (OS), Henrik Kildegaard (HK), Yvonne Kock 
(YK), 
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1 

KONSTITUERING 
Resume 
Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægter  

Drøftelse  
Opgaveporteføljen skal deles ud blandt bestyrelsen  
 

Beslutning: 
Formand: Gunnar Landtved  
Næstformand: Niels Peter Ellegaard  
Kasserer: Per Jensen 
Sekretær: Jens Peter Jacobsen /Yvonne Koch 
Det Grønne Råd: Jens Bruntse 

Ungdomsskoleudvalg: Følger kommunevalg – Tina Ellegaard – ønsker ikke at genopstille. 

2 

GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN  
Resume 
Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen jf. vedtægter  

Drøftelse  
Mere klar rammesætning for afvikling af møder, max 10 ordinære bestyrelsesmøder, enten med mødestart kl. 17 eller 
19.00 og med to timers varighed + fokus på brug af onlinemøder  
 

Beslutning: 
Der skal laves en årskalender – rullende kalender 
Det grønne råd + Verdensmålsudvalget skrives ind i forretningsorden og mobilitetsudvalget udgår. 
 

3 

EVALUERING AF ÅRSMØDE  
Resume 
Evaluering af årsmøde med evt. opsamling på konkrete indsatser 

Drøftelse  
Hanne Tanvigs oplæg ramte spot on på det igangværende arbejde med landsbyanalysen og landsbyplaner. 
et motiverende oplæg, som kalder på opfølgning overfor både lokalråd og politikere.  
 

Beslutning: 
 

http://www.fynsland.com/
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4 

INDSATSER 2021 

Resume 

Gennemgang af indsatser for Fynsland 2021. 

Drøftelse  
De primære hovedindsatsområder i 2021 skal være: 

1. Landsbyanalysen, hvor vi sammen med lokalrådene skal udvælge 1 eller flere af de 9 anbefalinger ift. at sætte 
dem til temdrøftelse på egnsmøder sammen med politikere. Varmeforsyning betragtes som en indsats under 
arbejdet med landsbyanalysen. Emnet bør udvides således det både omhandler omlægning af varmkilder (varme) 
men også det forsyningsnettet, der skal udbygges hvis der skal etableres fx større solcelleanlæg (Energiplaner) 

2. Landsbyplaner vi har tre i gang, der komme et forløb mere i efteråret. I det oprindelige udbud havde vi indlagte 
egnshandleplaner – det har vi ikke med nu, men det er noget vi skal forholde os til  

3. Verdensmålsudvalget og indsatser herunder  
4. Kommunalvalg er det en opgave Fynsland skal gå ind i? Er det netop ikke Fynsland opgave at synliggøre 

landsbyernes udfordringer og få politiske svar på disse, som vi efterfølgende kan holde politikerne op på? 
Vi mangler stadig politiske udmeldinger på hvordan de vil sætte handling på udviklingsstrategien mål om 1000 
nye borgere i landdistrikterne, derfor bør kommunalvalget 21 være en opgave for Fynsland. I efteråret var vi 
meget optaget af at vi skal være landsbypolitikere – dette bør vi holde fast i.  Motivere politiker til at tale vores 
sag! Der kan være forskellige tilgange til det, er det noget vi skal løfte samlet som bestyrelse? Vi kan nedsætte en 
arbejdsgruppe eller hver især engagere os, men det er en opgave hvor vi ikke skal regne med at der skal bruges 
koordinatortimer på, idet de primært skal bruges på landsbyplaner.  

5. Kurser for lokalråd – her bør Fynsland gå mere på banen ift. at få synliggjort hvad et lokalråd er, hvad man kan 
arbejde med, og hvordan det kan organiseres. Men hvad er egentlig opgaven? 

6. Bredbånd og Borgerbudget er en bunden opgave som vi er forpligtet til at løfte.  
 

Beslutning: 
Hovedtemaer for Fynsland 2021 er: 
1. Landsbyanalysen. 2.Landsbyplaner. 3. Varme og energiplaner (som en del af arbejdet med Verdensmålsudvalget). 4.  
Kommunevalg. 5 kurser for lokalråd. 6. Bredbånd. 7.  
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor der på baggrund af oplæg på de enkelte områder skal drøftes; hvad 
består opgaverne i og hvordan skal opgaven skæres til, og hvem gør det? 
  

5 

STATUS PÅ I GANG PULJEN 2020 OG BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER 

Resume:  
Status på Slå i gang puljen 2020 og behandling af indkomne projekter til 2021 puljen  

Drøftelse  
Beslutning 
Status på Slå i gang puljen 2020 tages til efterretning  
Formål og rammer for puljen drøftes på næste møde + kriterier skal lægges på hjemmeside.  

6 

LANDSBYPLANER  
Resume 

Status på forløb og orientering fra styregruppemøde  

Drøftelse  
Bestyrelsen skal være opmærksom på, at der bliver behov for at søge midler i LD-puljen til bl.a. gæsteoplæg i nuværende 
forløb samt at der skal frigives ekstra midler til procesforløb i efteråret.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender Styregruppens beslutning om at procesforløbende strækkes, således det mere borgerinvolverende 
procesforløb afvikles i efteråret 2021. Ligeledes udskydes opstart af nye procesforløb til sep./okt. 2021. 

7  

VERDENSMÅLSUDVALGET  
Resume 

Status på verdensmålsudvalgets arbejde  

Orientering 
27. januar var der møde med temaet ”Liv på landet og biodiversitet”.  Oplæg fra Morten DD Hansen – vilde haver – skelne 
mellem dyrkningsjord og mindre brugbar jord – private haver vild med vilje – de kommunale arealer – melde ud at det er 
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                       Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn kommune 

                                                                  www.fynsland.com                                                                                         
den retning – Naturnationalpark  - forsømt af komme med handle planer – Opsamling på forrige møde ”bæredygtig 
energi” – hvad sker der i de kommende måneder – hvor meget sker der på private plan – der bliver kommunikeret ud –
hidtil har møderne  været meget proces og ikke så meget handling. Mødet i februar sætter fokus på ”Vand og sanitet”.  

8 

OPFØLGNING PÅ IGANGVÆRENNDE SAGER  
Resume 

Status på høring til skolestruktur, bredbånd, kurser for lokalråd, møder med FMK og legepladser. 
 

Orientering 

3/4 af lokalråd har skrevet under på Fynslands høringssvar vedr. Skolestruktur  
Legepladser bliver drøftet på TMU 
Møder med FMK den 25. februar  
Kurser for lokalråd + Yvonne + Mette 

9 
Eventuelt 
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