Fynsland – Referat bestyrelsesmøde den 12.10.2021
Deltager:
Niels Peter Ellegaard, Elna Johansen, Mette Abrahamsen, Gunnar Landtved, Per Jensen, Yvonne Koch, Jens Bruntse, Jens Peter
Jacobsen, Signe Madsen
Afbud: Anne-Grethe Jæger, Henrik Kildegaard
Særligt inviterede:
Emne

Ansvarlig

Valg af ordstyrer og referent
Gunnar er mødeleder ift. dagsordenen.
Hvem er referent?
Yvonne Koch
Hvem er ordstyrer
Signe Madsen
Er der supplerende punkter?
Ingen punkter
Godkendelse af sidste referat
Alle opgaver fra sidste bestyrelsesmøde fortsætte

Alle

Anslået
tid
2. min

2 min

Status:
O/I/B
B

B
Jens Peter
sender referat
fra dette og
sidste
bestyrelsesmøde

Seneste referat er ikke udsendt.

Siden sidst.
• Slå i gang puljen
Afslag til ansøgningen fra Rudme – belægning på gulv: Det
ansøgte må betegnes som vedligehold eller drift.
•

Landdistriktskonference: orientering fra Gunnar. Bredbåndspuljen
fortsætter i 2022. Forfatter Peter Frederik Jensen: ”Det Danmark
du kender” var et godt indlæg om sproget der skaber virkelighed.
Inspirerende dag med netværk og inspiration.

•

Områdefornyelse. Processen: Der er lavet et udkast til et
program der lægges ud til lokalområderne. Der er lavet 4

Ansvarlig for
opfølgning:

Gunnar

5 min

B

Gunnar

5 min

O

Mette/jens P

10 min

O

Jens Peter
sender afslag

referencegrupper – Gislev, Bøjden og Horne har haft et samlet
møde. Indtil den 18. okt. Har landsbyerne muligheder for at byde
ind, og derefter skal projekterne godkendes. Der er lagt meget op
til borgerinddragelse.
Korinth: 4. oktober borgermøde, ca. 30 deltagere, med en del
nye deltagere. Stor ros til Ida og Anne Kathrine for deres
fremlæggelse af deres foreløbige planer og tanker.
En del nye borgere har meldt sig til referencegruppen.
Som noget nyt er der helt bevidst er der rakt ud efter lokale
kræfter/ nøglepersoner der kan bidrage til udviklingen.
Status fra lokalrådene. Tjek referatet vedr. opgaver.

Alle

15 min.

Alle
Gunnar/Jens P

5 min

O

Generel orientering
Invitation til Fabers Fabrikker den 4. november til By og Land der
præmiere den virksomhed der har forskønnet mest, kl. 19.30.
Ferritslev har indgået et samarbejde med UCL omkring bæredygtig
udvikling i landsbyerne. Jens Peter har aftalt et møde med et par
underviserer for at uddrage erfaringer.
Kommende aktiviteter:
• Varmeplansmøde
Der arbejdes på et møde starten/medio november med
energiinteressenterne vedr. varmeanalysen, spar energi og med
energi-antropologer.
Målgrupperne er lokalrådsformændene (eller lokale ildsjæle), der
skal inspireres til at gå tilbage og arbejde videre med input og
viden fra mødet.
Efterfølgende har Spar Energi indvilget i at holde møder i
lokalområderne.
•

Landsbyplaner / Resonans:
BLUP projektet i Vantinge er der ved at komme gang i.

O/B
Jens Peter

Gunnar/Jens P

15 min

O/B

Landsbyplaner: Der er 2 ½ projekt (det halve er Rudme).
Håstrups udviklingsspor: børn og unge, og styrke fællesskabet
via et aktivitetsrum.
Der er nedsat 3 grupper i Korinth: Turisme, erhvervsudvikling og
bosætning.
Der er afsat finansiering til forplejning til møderne. Jens Peter har
overblikket.
Der er kommet en henvendelse fra BLUP sekretariatet om en konference
for de 7 deltagende kommuner. Der bliver tale om at hver kommune
betaler for deltagelse. Deltagelse fra FMK finansieres af
Landdistrikspuljen.
Der er i det kommende år sat midler af til realisering af landsbyanalysen,
vi afventer svar fra Lone Wenzel og Christian Tønnesen om hvordan det
udmøntes.
Der er 2 lokalråd: Ryslinge og Faldsled Millinge, der har ønsket at være
en med i de nye udviklingsplaner. Det er besluttes at det arbejdes der
videre med
•

Fynslands strategi – handleplan

Drøftelse om indhold af konklusions-/handlingspapir udarbejdet af
Yvonne. Yvonne vedhæfter arbejdspapirerne fra visionsdagen til dette
referat.
Mette udarbejder procesplan for implementering af de nye visioner.
Der er enighed om at det vil tage tid, og at det er vigtigt at fokusere på
delmål og at der løbende skal være fokus på at vi går i den rigtige
retning.
Evaluering af mødestruktur:
Det var en svær opgave at være ordstyre.
Der skal mere oplysende tekst til orienteringspunkterne
Orienteringspunkterne skal placeres sidst i dagsordenen, så vi når det
gode udviklingsdrøftelser.
Tidsrammen var for stram. Vi øver os sammen…….!

Jens Peter

Mette/Yvonne

45 min.

B

Mette

Kommunikation. Hvad skal med ?? Hvem skriver hvad.
Ikke nået.

10. min

Evt:
Intet
Nyt møde
11. november – virtuelt møde

Alle

5 min.

O = Orientering. betyder, at det er en kort orientering/status om et emne – det er ikke meningen, at det skal debatteres
I/D = ideudveksling/debat: betyder, at et emne (nyt eller gammelt) er åbent til debat, måske er man i en udviklingsfase og har brug for indspark vedr. emnet.
Der er evt. mulighed for, at man har sendt materiale ud forud for mødet, som der kan tages udgangspunkt i…
B = beslutning: betyder, at der skal tages en beslutning ☺ om små eller store emner – Med tydelig angivelse af hvem der er ansvarlig og evt. deadline.

