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Punkt

Emne
EGNSMØDER
Resume
Evaluering af egnsmøder med fokus på forbedret samarbejde mellem kommunens vejafdeling samt indsatser i landsbyanalysen omkring
bl.a. varmeforsyning, formidling og involvering, herunder en drøftelse af udformning af konkret handlingsplan.

Sagsfremstilling:

1

Gennemgående tilbagemeldinger fra lokalrådene var ønske om forbedret dialog med især kommunens vejafdeling. Der har været rettet
henvendelse til afdelingen og det vurderes at der fortsat er brug for en forventningsafstemning omkring dialog og henvendelser. Det
foreslås at der rettes henvendelse til lokalrådene ift. at udpege kontaktpersoner i konkrete sager samt dokumenterer henvendelser og
aftaler med forvaltningen.
Vedr. landsbyplaner er der bred interesse for at arbejde videre med konkret tiltag og der er ønske om, at der afsættes midler fra LDpuljen til at understøtte lokale procesforløb samt temamøder og skypemøder. Der foreslås, at der sammen med ansøgning til LD-puljen
om reservation af 200.000 kr. til understøtning af lokale procesforløb samtidig udarbejdes en handleplan for det videre arbejde og
udpegning af særlige fokuspunkter i landsbyanalysen. Handlingsplanen kan f.eks. opbygges som en række indsatsspor med en række
beskrevne indsatsområder og prøvehandlinger f.eks.; Et Synlighedsspor, Et bæredygtighedsspor, Et tilgængelighedsspor, Et
bygningsspor samt et Fællesskab og entreprenantskabsspor Her skal muligheden for samarbejde med aftenskoler indtænkes.

Beslutning
Vedr. landsbyanalysen skal Fynsland tilskønne til bedre samarbejde mellem lokalrådene, f.eks. gennem
temamøder
Landsbyanalysen anviser en række forskellige indsatser der kan arbejders med. For at gøre det mere
overskueligt foreslås at indsatserne samlet en række 4 – 5 overordnede udviklingsspor. Vigtigt at
”Temaoverskriften” er retvisende og tydeliggør hvad der kan arbejde med under et konkret udviklingsspor
Bestyrelsen byder ind med hvilke udviklingsspor vi skal arbejde ud fra

LANDSBYPLANER
Resume
Udpegning af repræsentanter til projektet overordnede styregruppe samt de lokale styregrupper.

Dagsorden

2

Resonans/SLA er udpeget til procesforløb med fire landsbyplaner, og der forventes at der indgås kontrakt uge 38/39. Det vurderes
hensigtsmæssigt at der udpeges en repræsentant fra Fynsland til at følge hver af de fire landsbyplan forløb.
Vedr. styregruppe
Der laves forløb med fire landsbyplaner, hvilke forventninger har Fynsland til midtvejs- og afslutningskonference samt egnshandleplan
forløb?
Vedr. landsbyplanforløb
Hvad er Fynsland rolle og funktion i de enkelte landsbyplan forløb?

Beslutning

Fynsland er projektejer og skal derfor indgå i den overordnede styregruppe sammen med
Repræsentanter fra Kommune. Til styregruppen er udpeget Gunnar Landtved, Niels Peter Ellegaard og
Mette Abrahamsen.

Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn kommune
www.fynsland.com
Derudover bør Fynsland følge de enkelte udviklingsforløb for at kunne være bindeled mellem de
deltagende lokalråd, men også at være opsamlende på procesforløbet. Bestyrelsen skal udpege
repræsentanter til at følge de enkelte procesforløb. (Man skal ikke ”repræsenterer eget lokalråd.)
LEGPLADSER I FMK
Resume:
Beslutning om der skal Fynsland skal gå mere aktivt ind i legepladsproblematikken

Dagsorden
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Der er ca. 50 registrere legepladser, heri er ikke registret legepladser etableret af grundejerforeninger samt private intuitioner.
Der gennemføres pt. en gennemgang af legepladser, som viser et betydelige behov for renovering og sikkerhedsopkvalificering. Grundet
manglende drift midler bliver en del af de mindre legepladser i landsbyerne afviklet da de ikke lever op til gældende standarter. En
række af disse legeredskaber kunne dog fortsat benyttes hvis der blev foretaget en renovering.
Der har gennem årene i forbindelse med ansøgning om nye legeredskaber blevet udarbejdet lokale driftsaftaler hvor lokale
borgergrupper har skulle stå for den fremadrettede drift og vedligeholdelse.
Dette er problematisk idet den alm. borgere ikke har den nødvendige indsigt i sikkerhedskrav til de enkelte legeredskaber. Hertil er der i
Faaborg-Midtfyn Kommune ikke udarbejdet en generel bestemmelse for hvordan sikkerhed på private/offentlige legepladser på skal
håndteres.
Idet der politisk ikke er afsat midler til renovering af legepladser, ser vi ind i at en lang række af legepladser rundt om i lokalsamfundene
i de kommende år bliver afviklet.
Der er brugt for at få denne problematik dagsordensat politik
En markering på dette område kunne være behovet for at der fortsat er legepladser rundt om i kommunens landsbyer ift. til at de skal
være attraktive for bosætning for børnefamilier. Dertil er brug for at der laves politik for legepladser i FMK, både ift. til sikkerhed,
forsikring drift og lokale samarbejdsaftaler.

Beslutning

Legepladsproblematikken er et indsatsområde som Fynsland skal engagere sig i.
Der laves en arbejdsgruppe, hvor bestyrelsen har udpeget Gunnar Landtved og Mette H. Frederiksen
og lokalrådene opfordres til at finde repræsentanter til at deltage.
VERDENSMÅLSUDVALGET / DET GRØNNE RÅD
Resume:
Gennemgang af dagsorden og drøftelse af særlige indsatsområder ift. det konkrete verdensmålsudvalgsmøde
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Beslutning
(Jens orienterede om;
▪ at de senestes møde var aflyst grundet COVD-19,
▪ at de af FMK udvalgte 6 FN-verdensmåls drøftes enkeltvis på de kommende møder,
▪ at landbruget ikke på nuværende tidspunkt var repræsenteret i udvalget.
At der på mødet den 27. aug. var besluttet;
▪ at Faaborg-Midtfyn Kommune tilslutter sig ”DK2020 for hele Danmark” og som led i deltagelsen
udarbejder en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i
drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.
▪ at der formelt ansøges om deltagelse i første runde for perioden november 2020 – april 2022.
▪ at FN's verdensmålsudvalget, som en del af sine opgaver i udvalgets funktionsperiode det kommende
år naturligt leverer input til kommunens klimaplan.
At næse møde omhandler Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion
Bestyrelsen bakkede op om at Fynsland input til en ideliste skal være: Madspild.
Bestyrelsen besluttede som en vigtig prioritet, at Jens Bruntse skal bede om, at dagsorden til møder i
Verdensmålsudvalget udsendes tidligere, idet Fynsland skal have mulighed for at orienterede lokalrådene, samt
selv drøfte hvilke input der skal gives til det FN-Verdensmål der skal behandles. (Hvis ikke Fynsland får
mulighed for at orientere lokalrådene bliver det en lukket proces, hvor det fremadrettet vil blive vanskeligt at
skabe opbakning til.)
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AFFALDSINDSAMLING 19. SEPTEMBER 2020
Status
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Jens orienterede om, at de var lykkes at få annonceret at der blev indsamlet affald en række steder. Det havde
dog været en meget omstændelig proces, idet de var vanskeligt at få fat i konkret kontaktpersoner og samtidigt
var der store udfordringer med at få disse oplysninger via DN´s hjemmeside.
BREDBÅND
Resume:
Status på igangværende projekter
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Jens Peter orienterede om, at der stor set har været rettet henvendelse til en eller flere husstande på
de vejstrækninger, hvor det er muligt at søge Bredbåndspuljen. Forventeligt vil der blive indsendt 12 –
13 projekter. Det er alle mindre projekter. Det er vigtigt at der bliver indsendt ansøgninger, således vi
kan dokumentere, at der fortsat er behov for Bredbåndspuljen, og der er behov for kriterier der
tilgodeser de mindre projekter.
ÅRETS LANDSBY
Resume:
Haastrup kandideret til at blive året landsby – skal der gøres særlige indsatser, hvis Haastrup bliver kåret som årets landsby

Eventuelt
D: Debat O: Orientering B: Beslutning

