Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn kommune
www.fynsland.com

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FYNSLAND 12.11. 2020
Deltagere: Gunner Landtved (GL), Per Jensen (PJ), Mette H. Frederiksen (MHF), Mette Abrahamsen (MA), Niels Peter
Ellegaard (NPE), Elna Johansen (EJ), jens Bruntse (JO)
Jens Peter Jacobsen (JPJ), Yvonne Kock (YK), Ole Simonsen (OS),
Afbud: Henrik Kildegaard (HK)

Punkt 1. 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 flg. spørgsmål:
Hvad er vores rolle som landsbypolitikere og hvordan skal det komme til udtryk i Fynsland ageren overfor politiker og
lokalråd?
Hvilke mærkesager herunder specifikke indsatser ift. landsbyanalysen skal Fynsland arbejde med/ markere sig på ift.
til politikere/ lokalråd?
Hvordan skal arbejdet med de specifikke indsatser tilrettelæggers, og hvad skal der især fokuseres på ift. til politikere
og lokalråd?

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen fandt frem til at især 4 elementer var vigtigt at få belyst ift. det videre arbejd med landsbyanalysen:
Fynsland er landsbypolitikkere hvordan vil I bruge den rolle?
Hvis vi skal markere os, så skal vi have baglandet i orden!
Skal Fynsland kompensere for det manglende politisk engagement?
Landsbyanalysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport af et hus, men vi er ikke håndværkere, derfor bør
kommunen også på banen.
Opgaven for Fynsland er både at anvise konkret værktøjer og metoder til lokalrådene ift. deres videre arbejde med
landsbyanalysen. Samtidig er der behov for en afklaring mellem lokalrådene og Fynsland ift. at udpege hvilke tiltag der har
størst betydning/effekt for landsbyerne. Denne afklaring skal danne grundlag for, at Fynsland kan komme med mere offensive
udspil på hvor en kommunal indsats/understøtning er nødvendig. Fynsland bør være mere tydelige og underbygge konkret
udspil med henvisning til landsbyanalysen, udviklingsstrategien og lokalrådene. Det vurderes hensigtsmæssigt at politikerne
får konkrete udspil at forholde sig til. Tilgangen foreslås værende en bearbejdning af landsbyanalysen ift. at udpege om der er
særlige udfordringer for en bestemt gruppe af landsbyer og om der er særlige karakteristika på tværs af landsby enkeltvis eller
egnsvis, samt en øget dialog med lokalrådene.

Beslutning:
Fynsland skal arbejde mere med at skabe legitimitet overfor politikere og lokalråd
Overfor politikere kan det gøres ved at tage nogle tydelige dagsordner og med afsat i landsbyanalysen gøre det konkret
overfor politikerne – vi skal vise ”hvor skoen trykker, bud på mulige handlinger og forskellige samarbejdsmuligheder.
Vi skal gå helt tæt på de strategiske mål i udviklingsstrategien fx øget tilfredshed og øget bosætning – spørge indtil hvordan vi
kan skabe mere tilfredshed og mere bosætning - Hvad der de vigtigst anbefalinger i landsbyanalysen ift. at løfte disse opgaven
Bearbejde anbefalingerne til konkrete bud på opgaver, som man politiks skal forholde sig til og bede forvaltningen om at være
med til at realisere.
Nedsætte en følgegruppe med politisk, administrativt og Fynslands repræsentation der løbende skal mødes for at holde fast i
udviklingen af landsbyerne. Vi skal sikre at der kommer en øget dialog om landsbyerne på tværs af forvaltningerne
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Overfor lokalråd
Fynsland skal mediere at få viden ud, vi skal nå en bredere gruppe i landsbyerne, lave nogle konkrete udviklingsspor sammen
med lokalrådene, som vi skal gå til politikerne med.
Fokuspunkterne er:
Hvad fortæller landsbyanalysen os – hvor skal vi lægge vores fokus?
Byggegrunde, bosætning, varmeforsyning, hvordan tiltrækker vi 1000 nye borgere

Punkt 2. INDSATSER 2021
Resume
Afklarende drøftelse af indsatser for Fynsland 2021.

Indstilling
Det indstilles at flg. hovedtemaerne bliver indsatsområder for 2021;
Landsbyanalysen
Landsbyplaner/egnshandleplaner
Verdensmålsudvalg
Borgerbudget
Kommunalvalg 21
Kurser for lokalråd
Bredbånd
Samt at bestyrelsen drøfter indsatsområder under de hovedtemaer

Dagsorden
I Fynslands vedtægter er listet en række opgaver, som bestyrelsen løbende operationaliserer gennem et strategidokument
med konkrete handlinger. https://www.fynsland.com/fynsland/fynslands-strategi/
I 2021 afholdes kommunalvalg i november derfor vurderes det hensigtsmæssigt at øge fokus på at markere det
landdistriktspolitiske område overfor politikere samt en stærkere understøtning af lokalrådene. Det vurderes kan opnås
gennem flg. hovedindsatsområder:
1. Landsbyanalysen, 2. Landsbyplaner/egnshandleplaner, 3. Verdensmålsudvalg, 4. Borgerbudget, 5. Kommunalvalg
2021, 6. Kurser for lokalråd, 7. Bredbånd
Konkrete delindsatsområder herunder skal drøftes og besluttes og det skal vurderes, som der skal søges samarbejde med
eksterne samarbejdspartnere og eller nedsættes arbejdsgrupper til at udmønte de enkelte indsatser.

Beslutning:
I forhold til verdensmålsudvalget er der behov for at få debatten ned i øjenhøjde og gøre det operationelt.
I forhold den igangværende proces med Borgerbudget er der behov for at udvide interessentkredsen f.eks. foreningslister.
Der er opbakning til de indstillede indsatsområder og fordeling på tovholdere er således:
Landsbyanalysen – Mette Abrahamsen, Niels Peter og Gunnar
Landsbyplaner/egnshandleplaner – Gunnar + de fire 4 følgegrupperepræsentanter.
Verdensmålsudvalg – Jens Bruntse
Borgerbudget – Gunnar og Yvonne
Kommunalvalg 21 – Ole
Kurser for lokalråd - Yvonne
Bredbånd – Gunnar og Niels Peter

Punkt 3. REDGØRELSE OVER FORLØB I KVÆRNDRUP
Resume:
Formanden give en kort redegørelse over forløbet i Kværndrup.

Indstilling
Dagsorden
Beslutning
Formanden gav en redegørelse
Fremadrettet skal vi være hurtigere til at håndtere krisekommunikation og vurder hvilke møder hvor det kan være
hensigtsmæssigt med deltagelse af flere bestyrelsesmedlemmer.
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Punkt 4. KRITERIER FOR LANDDISTRIKTSPULJEN OG SLÅ I GANG PULJEN 2021
Resume:
Udformning af konkrete bud på kriterier for henholdsvis landdistriktspuljen og Slå i gang puljen.

Indstilling
Dagsorden
Der er i budgetforhandlinger truffet politiks beslutning om at tilføre ekstra 300.000 kr. til Landdistriktspuljen. Udgangspunktet
er at de skal understøtte konkret indsatser i forbindelse med arbejdet med landsbyanalysen. For Fynsland ligger således en
afvejning af om disse indsatser skal beskrives specifikt, og der skal opstilles kriterier herfor samt en vurdering af det samlede
behov for økonomisk understøtning af lokale udviklingsplaner.
Der er ligeledes fokus på at kunne understøtte erhvervsfremmende tiltag, og der viser sig også et behov for at kunne
understøtte landsbyernes arbejde med kunst og kultur.
De nuværende kriterier for puljen er
• At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion - eventuelt som
en kombination af privat og offentligt arbejde
• At styrke bosætningen i landdistrikterne
• At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
• At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
• At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse
af basale servicefaciliteter
• At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
• At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem
arbejdet med lokale potentialeplaner
• At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”
For Slå i gang puljen er de nuværende kriterier:
• Projekter fra unge mellem 6-18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres
lokalområde
• Projekter der indeholder nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i
lokalområdet
• Formidling og kommunikation
• Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter
Beslutning
Fastholder kriterier for landdistriktspuljen. Muligheden for at understøtte kunst og ”Bevæg dig for livet” tiltag er indehold i de
nuværende kriterier. De skal ikke foreslås særskilt kriterier for ”Bevæg dig for livet” indsats.
Fastholder kriterie for Slå i gang pulje, dog skal kriterie om særlig støtte til unge projekter udgå, da den har bidraget til
forvirring om puljen alene kan søges af unge.
Forslag om etablering af en pulje til at understøtte arbejde med FN´s verdensmål – klima og bæredygtighed. (blev drøftet
under punkt 6).
Det udarbejdes et forslag til indstillinger til Landdistriktspuljen, som sendes til kommentering i bestyrelsen/lokalråd

Punkt 5. LANDSBYPLANER
Resume
Kort orientering fra opstartsmøder

Indstilling
Dagsorden
3. oktober blev der afviklet opstartsmøde for de fire deltagende lokalråd. Referat fra disse møder er vedlagt som bilag.

Beslutning:
Orientering om at der er blevet afholdt opstartsmøder, der afvikles planlægningsmøde 4. dec. hvor kommunens
kommunikationsafdeling deltager ift. udarbejdelse af kommunikationsstrategi. Der afvikles et fælles webinar for
styregrupperne 14. dec.
Der skal være fokus på at understøtte styregrupper samt fokus på at der er differentierede behov for procesfacilitering.
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Punkt 6. VERDENSMÅLSUDVALGET
Resume
Drøftelse af oplæg til Verdensmålsudvalgets drøftelse af Verdensmål 7. Bæredygtig energi.

Indstilling
Formanden indstiller at der tag en drøftelse af mulige bud på indsatser samt oplæg til lokalråd

Dagsorden
24. oktober afholdes 5. møde i verdensmålsudvalget hvor Verdensmål 7, Bæredygtig energi skal debatteres.
En række kommuner har været kontaktet ift. at kunne lave et oplæg til lokalrådene med det formål, at lokalrådene skal melde
tilbage ift. til mulige indsatser til Bæredygtig energi.
Mulige indsatser kan være:
udpegning af Energilandsby – en landsby som skal opnå at blive 70% co2 neutral
energirådgivning til landsbyer ift. til statens Grønne Energipulje
landsbyernes udfasning af naturgas

Beslutning:
Arbejdsgruppen skal fortsatte med at sende oplæg omkring kommende dagsordner ud til lokalrådene med henblik på at gøre
indsatsen med verdensmål nærværende for lokalrådene. Det kan overvejes at motivere lokalrådene til at lave facebookopslag,
således man når ud til en bredere gruppe af borgere.
Ift. verdensmål byder Fynsland ind med flg. tiltag.
energirådgivning til landsbyer ift. til statens Grønne Energipulje
udpegning af Energilandsby – en landsby som skal opnå at blive 70% co2 neutral
etablering af en verdensmålspulje på 100.000 kr. som en del af landdistriktspulje
”Ryslingemodellen” med delebiler kan løftes af andre boligselskaber.

Punkt 7. ÅRSMØDE
Resume
Planlægning af Fynslands årsmøde

Indstilling
Dagsorden
Afklaring af bestyrelseskandidater, samt afvikling af årsmøde.

Beslutning:
Årsmødet afvikles som et online møde onsdag den 3. februar – ændre COVID-19 situationen tilstræbes at afvikle et fysisk
møde.

Punkt 8. KURSUS FOR LOKALRÅD
Resume:
Det skal drøftes om der er behov for kursus for nye lokalrådsmedlemmer og for de enkelte lokalråd.

Indstilling
Formanden indstiller At bestyrelsen ser positivt på, at der laves kursusforløb for lokalråd

Dagsorden
Drøftelse af behovet for kursus for nye bestyrelsesmedlemmer i lokalrådene og øvrige kursusbehov for lokalråd.

Beslutning
Arbejdsgruppen orienterede om, at der er blevet afviklet et møde med den nye direktionsdirektør, som have give inspiration
til en række mulige tiltag ift. til kurser for lokalråd – arbejdsgruppen kommer med et udspil.

Eventuelt
Næste møde 10. dec.

