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PUNKTER PÅ DAGSORDEN 

 

 

Punkt 1 (40 min) Varmeforsyning  
Dagsorden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag  

Henrik Wenzel fra SDU deltager i mødet og giver en orientering om analysen, der 
skal give et perspektiv på og anbefalinger til den fremtidige bæredygtige 
varmeforsyning i små og mellemstore byer i Faaborg-Midtfyn kommune. Målet er, 
ikke mindst at få afdækket, under hvilke forudsætninger (herunder især 
landsbystørrelser), at kollektive løsninger er at foretrække økonomisk og 
miljømæssigt frem for individuelle varmepumpeløsninger. SDU har stor viden på 
dette område bl.a. fra en tidligere gennemført analyse for kommunen af fremtidens 
varmeforsyning i Årslev. SDU vil som led i analysen indledningsvis samle op på den 
viden, der foreligger hos andre institutioner og rådgivere på området. 

 
Christian Tønnesen deltager i mødet og efter oplæg fra Henrik drøftes afklaring af 
”Task force” 

 
mailkorrespondance til Christian Tønnesensen 

Konklusion Materialet er teknisk og ikke så brugervenligt som vi havde håbet på. 
Der er lavet målinger på de 20 største byer. 
Det hjælper ikke umiddelbart lokalrådene videre i det arbejde 
Priserne på fælles fjernvarmeløsninger og individuelle løsninger er ikke ret stor. 
Fokus bør derfor være på bæredygtighed. 
Scaleringsmodel anvendes til de mindre byer, i stedet for konkret kortlægning på 
andre små landsbyer. Det gælder også for involvering af lokalt erhvervsliv. 
SDU vil gerne tage drøftelserne med lokalrådene 
Der aftales et nyt møde med Chr. Tønnesen for drøftelse af taskforce. 
JPJ: indkalder til møde inden længe. 
 

 



Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 2 (15 min) Landdistriktspuljen og Slå i gang puljen  
Dagsorden   Indstillinger til projekter der har ansøgt FMK´s Landdistriktspuljes 1. 

ansøgningsrunde. 
 
 
Slå i gang puljen.  
Skal behandlingsprocedure for ansøgninger til Slå i gang puljen ændres, således de i 
stedet for behandles på førstkommende bestyrelsesmøder frem for i 
puljehåndteringssystemet Emply 
 
 
 

Konklusion Landdistriktspuljen. 
 De enkelte projekter blev gennemgået og Jens Peter sammenskriver indstilling til 
KLU, som sendes til bestyrelsen til kommentering 
 
Fremover drøftes slå-i-gang puljen på bestyrelsesmøderne, projekterne fremsendes 
med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmer som har mulighed 
for det, kan inden mødet tilkendegive deres vurdering på Emplynet. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 3 (60 min) Indsatspunkter  
Dagsorden  • Landsbyanalysen  

 

• Landsbyplaner  
Landdistriktspuljen er blevet ansøgt ift. at medfinansierer procesforløb for 
yderligere 2 procesforløb i efteråret. 
Det skal afklaret hvorvidt arbejdet med egnsplaner definitivt skal skrevet ud 
af projekt med landsbyplaner ift. til anmodning om projektjustering og 
projektforlængelse til Erhvervsministeriets landdistriktspulje 

• Verdensmålsudvalget  
Status på verdensmålsmødet den 24.3. – Bæredygtige byer og landsbyer 
Klima familier - Reparationsværksteder - Mobiliteten i samfundet – 
netværksmøde med en række lokalråd  

• Kommunalvalg  
 

• Kurser for lokalråd 
Orientering om sondering af etablering af studiegrupper 

• Bredbånd 
Status på møde med EnergiFyn. Se Bilag  

• Borgerbudget  
Status fra Styregrupper  

 



 
 

Konklusion Udviklingsplanerne: Der er nogle småjusteringer ift RESONANS. Der er 
styregruppemøde på mandag, hvor dagsordenen er reduktion af pris i forhold til 3 i 
stedet for 4 udviklingsplaner. 
Den 19. maj kender vi den økonomiske ramme for de næste procesforløb. 
Der er lagt op til Sept/okt er opstart til de næste 2 procesplaner. 
 
Verdensmålsudvalget: Erhvervsudvalget har inviteret lokale erhvervsliv til drøftelse 
af  deres initiativer i relation til verdensmålene.- Forsigtigt bud fra Jens, som kun 
deltog i ½ delen af møder er, at de lokale virksomheder allerede er i gang. 
Der er kun 3 familier der har meldt sig som klimafamilier, og de er bredt 
repræsenteret. 
Mobilitet: Der er møde i næste uge for at drøfte knudepunkter. Coop har planer om 
at tænke opholdssteder ind i deres forretninger. 
Freltofte, Haastup og Korinth er inviteret ind. 
OBS. Er der lokalråd der har lyst til at arbejde med verdensmål. JPJ orienterer om en 
walk&talk form fra Kertemindekommune. 
Faaborg Fjernvarme har udvidet med et projekt der fordobler 
fjernvarmeforsyningen i Faaborg.  
 
Kommunalvalget: Ole ogPper kommer med et oplæg om emner der skal debatteres 
i den kommende kommunale valgkamp.  
 
Kurser for lokalråd: Mette og Yvonne arbejder videre og læner sig op ad Thyges 
model: BLUP. 
 
Film: Mulighed for at forklare og reflektere over hvad er lokalråd er og kan. Kan 
være med til at fodre lokalråd med ideer. Filmen vil også kunne anvendes flere 
gange.   
Hovedvision er at fortælle hvordan lokalråd påvirker op igennem systemet. Der 
bakkes op om filmen. JPJ går videre med ideen.  
 
Bredbånd: Der har været holdt møde med Energi Fyn. De 12 projekter der fik afslag 
på bredbåndspuljen blev gennemgået. Energi Fyn går selv videre med 2 områder, de 
øvrige opfordres til at søge igen. Nr. Broby, Gislev er udfordret på at 
lokalantenneforening ikke altid kan leverer den nødvendige hastighed. Lokalrådene 
kontaktes for at gøre opmærksom på problemstillingen og opfordres til samarbejde. 
Efter høringssvar  
JPJ: Der skal bruges 20-25 timer max på opgaven af landdistriktskoordinator 
timerne.   
Det er et vigtigt fokusområde, og Fynsland ønsker at der arbejdes videre med 
opgaven.  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 4 Egnsmøder  



Dagsorden Datoer og emner for egnsmøder  
 
 

Konklusion Afventer næste bestyrelsesmøde.  
 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 5 Dialogmøde med KLU juni  
Dagsorden   Drøftelse af emner til drøftelse med KLU på dialogmøde juni  

Overvej punkter og send til Gunnar eller JPJ.  
Evt. flyttes næste bestyrelsesmøde til den 18. maj. Kl 17.  
 
 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 6 EVT 
Konstruktion 
- debat  

 
 
 
 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 7  
Landdistriktpuljen   

 
Konklusion  

 
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
 


