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REFERAT  BESTYRELSESMØDE I FYNSLAND 9.3. 2021 
 
 
       
Mødeleder: Gunnar Landtved  Referent: Jens Peter Jacobsen  
 
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), Yvonne Kock (YK), 
Afbud: Henrik Kildegaard (HK), 

 

Emne 
 

Indsatser 
Resume 
Gennemgang og drøftelse af indsatsområder for Fynsland i 2021 jf. bilæg 1 
 

Indsatsområde  Tovholdere  

Landsbyanalysen  Mette og Jens Peter  

Landsbyplaner  Elna og Jens Peter 

Verdensmålsudvalget  

Varme og energiplaner  

Jens og Henrik + Gunnar  

Kommunevalg  Ole og Per  

Kurser for Lokalråd  Mette og Yvonne  

Bredbånd  Niels Peter og Gunnar  

Borgerbudget  Gunnar og Anne-Grethe  
 

 
1. landsbyanalysen 
Drøftelse  
Arbejdet med landsbyanalysen i forbindelse med landsbyplaner tydeliggør et behov for at gå i dialog med 
forvaltningen om, hvordan vi kobler forvaltningen og ”landsbyplaner” mere sammen.  
Det handler ikke alene om, at landsbyerne skal koble sig på kommunens nuværende initiativer 
Handling 
mål: At analysen bliver debatteret i alle lokalråd og på egnsmøder med det formål at motivere lokalrådene at 
forholde sig til lokalområdets udvikling.  
 
2.Landsbyplaner  
Handling 
Mål: At tilskønne til flere landsbyplaner – fokus på at få koblet FMK mere på.   
 
3.Verdensmålsudvalget  
Drøftelse 
forventning om at blive mere inddraget/ informeret omkring SDU processen – Fynsland bør komme med bud på 
handleplan – svært når vi ikke kender indhold.  
Ift. verdensmålsudvalget hvor er det Fynsland skal være aktiv – hvor meget skal vi forholde os til/ hvor meget kan 
vi gabe over?    
Vi kan motivere til temagrupper på tværs af landsbyer – egnssamarbejdet kan sættes i spil   
Varmeforsyning handler om kommunikation 
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Skal Fynalnd forholde sig til energiforsyningen? (solcelleparker etc..) 
 
4. Kommunalvalg 
Drøftelse 
Pt. afventer vi  
Spørgsmål til de enkelte kandidater 
Temaer sammen med lokalrådene 
 
5.Kurser for lokalråd  
Mål: Inspirationsoplæg hvor formatet ikke er egentlig kurser – men små YouTube film. 
Introduktionsforløb for nye medlemmer i lokalråd - tjeklister  
Introduktionsdag med forvaltningen på rådhuset, hvor man bliver introduceret for de enkelte 
forvaltningsområder.  
Drøftelse  
Konkrete indspark som kan trykprøves på egnsmøder 
Usikker på om YouTube film rammer – ønske om fysiske møder – vi skal afprøve mere fleksible forløb 
 
6. Bredbånd 
Drøftelse 
Evaluering af processen, der skal Fynsland skal forslå ændring ift. til de små områder  
Koordinatortid skal ikke indgå i denne arbejdsopgave 
Dialog med Energi Fyn  
 
7. Borgerbudget 
Drøftelse 
Styregrupperne har udstukket rammerne 
Fynsland laver et opfølgningsmøde 
Forstadsbåndet – uden afstemning – samtale sig frem til projekterne – temaet er sammen om livet  
Ringeegnen – proces med skolerne – og digital afstem for de øvrige  
Faaborgegnen – benytter elektronisk afstemning  
facebookopslag  
 

Blomsterfrø og Affaldsindsamling  
Resume 
Drøftelse af indsats omkring blomsterfrø og affaldsindsamling  

 
Drøftelse  
Skal vi ud og så blomsterfrø -er det de rigtige frø – skal de passe bedre ind i habitaterne? 
 

Beslutning: 
Vi skal fortsætte. Gå i dialog om det skal være vild natur eller blomsterfrø – snak med Søren Hansen  
Affalds indsamling 17. 18. april  
Vi holder fast i lørdag den 17. 
Jens Skriver rundt 

EVT 
Hanne Tanvig oplæg sendes rundt  
Status på møde med forvaltning omkring koordinator timeforbrug 
Vi skal tilstræbe at få mest for pengene – hvilke opgaver er bestyrelse opgaver og hvad er koordinatoropgaver. 
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