
Bestyrelsesmøde Fynsland DAGSORDEN 

  
Møde type Bestyrelsesmøde     Deltagere  

      Faaborgegnen: Niels Peter Ellegaard 
Elna Johansen 

 

Dato 14. juni     Ringeegnen: Gunnar Landtved 
Anne-Grethe Jæger 
 

Sted Mellemgade 15, 
Faaborg 

    Forstandsbåndet:  Per Jensen 
Yvonne Koch 

Tid 17.00 – 19.00     Udvalgs rep.: Jens Bruntse 

      Administration: Jens Peter Jacobsen 

Referent  Yvonne Kock       Afbud:  Mette Abrahamsen 
Ole Simonsen 
Henrik Kildegaard 

 

PUNKTER PÅ DAGSORDEN 

 

 

Punkt 1 (5 min) Varmeforsyning  
Dagsorden 
 
 

Status på tilrettelæggelse at det videre procesforløb omkring varmeforsyning.  

Konklusion Rapporten fra SDU er forsinket til efter sommerferien.  
Der er tilbagemeldinger på, at enkelte lokalrådene ikke er så interesseret i indsatsen. 
Vi fortsætter og satser på at der kan etableres et webinar /informationsmøde/oplæg i 
august/september. 
Efter med deltagelse fra Vester Skerninge om deres erfaringer. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 2 (10 
min) 

 Slå i gang puljen  

Dagsorden   
 

Indstillinger til projekter der har ansøgt FMK´s Slå i gang puljen.  
 

Konklusion 
 

Fynsland har behov for en præcisering af kriterierne.  Skal drøftes med KLU, men vi 
afventer til senere på året. 
Evt. skal det fremgå, at findes der andre puljer eller budgetter, der kan finansiere. 
 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   



 
Punkt 3 (30 
min) 

Dialogmøde med KLU juni  

Dagsorden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 

Gennemgang af punkter og drøftelse af særlige markeringspunktger 
1. Nærtrafik v. Niels Peter  
2. Træffemøder v. Mette og Yvonne 
3. Kompetenceudviklingsforløb for lokalråd v. Mette og Yvonne 
4. Dagsordner med borgerinddragelse v. Ole og Per  
5. Varmeplaner og indsatser under Verdensmålsudvalget v. Gunnar, Jens og 

Henrik 
6. Kulturstrategi v. Elna  
7. Landsbyplaner og landsbyanalyse v.? 
8. Borgerbudget v. Gunnar.  

 
Dagsorden til dialogmødet  

Konklusion 1. Nærtrafik v. Niels Peter:  
Skal bringes til TMU. Vi har været glade for at der er taget en åben dialog om 
emnet. Hvordan sikre vi at der følges op på aftaler om dialog. Hvordan hjælper 
vi hinanden med dialog og opfølgning eller evaluering på aftaler. 
 

2. Træffemøder med Lokalrådene v. Elna 
Ønsket var en eksperimenterende demokratisk proces. Ønsket var stort fra KLU. 
Tættere på og sammen om! 
Ønskes det fortsættes og i hvilken form? 
Hvad er jeres (KLU´s) oplevelse? 
Hvad har I behov for?  
Opnåede det de ønskede? Formål og Indhold? 
Spilder vi hinandens tid? 
Mange af de emner lokalrådene tager op ligger i TMU, kan der være behov for 
en anden bemanding af træffemøder?  
Fynslands forslag, at vi i langt højere grad har en fælles tematik der bør drøftes.  
 

3. Kompetenceudviklingsforløb for lokalråd v. Mette og Yvonne 
Lokalråd / Lokalråd 
Lokalråd / Fynsland 
Lokalråd /Kommunen: Hvad er vigtigt for jer. Hvilke emner kunne være vigtige 
for jer at drøfte. Hvad skal lokalrådene være stærke i og hvilke kompetencer vil 
det være godt at udvikle. 
 

4. Dagsordner med borgerinddragelse v. Gunnar   
Efter tillykke med valget. Fynsland stillede et forslag til at der på alle politiske 
dagsordener, var et punkt: ”I hvor høj grad har der været borgerinddragelse”. 
Hvis man skulle være mere samskabende med borgere, vil det være naturligt. 
 

5. Varmeplaner og indsatser under Verdensmålsudvalget v. Gunnar, Jens og 
Henrik 
Hvad har verdensmålsudvalget sat gang i? 
Omlægning af varmeforsyning i landdistrikterne. 
Der blev sluttet af med hvilke verdensmål der skulle geares op, spildevand,  



Vi oplever at det løber ud i sandet fordi der ikke er opbakning. Hvordan finder 
vi hinanden til at løfte verdensmål 
Vi skal have konkretiseret indsatsen/handlinger. 
Hvordan har KLU tænkt sig til at indarbejde indsparkene fra verdensmål 
udvalget i relation til lokalrådene 
 

6. Kulturstrategi v. Yvonne. 
Er der nogle af de indspark vi kom med som var brugbare? 

 
7. Landsbyplaner og landsbyanalyse v. Gunnar 

KLU har en temadrøftelse. Lokal strategisk kapacitet – Hanne Tandvig. 
 

8. Borgerbudget v. Gunnar.  
Orientering  

 
Den der har emnet efter et punkt, har ansvar for at få det rundet af. 
Hvad kan vi hørt fra hinanden. 
Jens Peter laver tidsplan for drøftelserne. 
Ca. 1 min før tiden er gået, skal der lige gives et praj om at det er ved at være slut. Det 
gør den næste punktansvarlige. 
 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 4 (60  
min) 

Indsatspunkter 

Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Landsbyplaner / Landsbyanalysen v. Jens Peter  
Status på igangværende forløb og procesforløb i efteråret 2021 
 

• Verdensmålsudvalget v. Jens Bruntse 
Kommende handlinger  
 

• Kommunalvalg v. Ole og Per  
Status på tematiserede valgmøder  
 

• Kurser for lokalråd v. Mette og Yvonne  
Status 
 

• Kommunikation fra Fynsland til lokalråd v. Mette og Yvonne 
Oplæg og drøftelse  
 

• Bredbånd v Jens Peter 
Ny ansøgningsrunde – Fynslands rolle?  
 

• Borgerbudget v Gunnar 
Status fra Styregrupper 
  



 • Film for Lokalråd v. Jens Peter  
 

Konklusion Emnet udskudt  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 5 (10 
min) 

Egnsmøder og MitMidtfyn  

Dagsorden    Orientering om egnsmøde MitMidtfyn/egnsmøder  
Drøftelse af Fynslands understøtning af MitMidtfyn  
 

Konklusion Gunnar orienterer om at ”Ringeegnen” ændres til ”MitMidtfyn” (handelstandforening 
og erhvervsforeningen). Der er fokus på mobilisering i Kværndrup.  
Crowdfunding: Opfølgningsmøde/ borgermøde i september fra Landdistrikternes 
Fællesråd. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 6 (5 min)  Opsamling på diverse sager v formand  
Konstruktion 
- debat  

Søllinge Lokalråd er under revitalisering. Der har været afholdt 1 enkelt møde med en 
repræsentant for hhv. Søllinge Beboerforening og Sdr. Højrup og Pederstrup 
Borgerforening, samt kassereren. 
 
På mødet blev der udarbejdet forslag til vedtægter, der skal konfirmeres på årsmødet 
den 2. september. 
 
 
 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 7 EVT 
Konstruktion 
- debat  

 
 
 
 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 



 


