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Afbud

PUNKTER PÅ DAGSORDEN

Punkt 1
Dagsorden

Bilag
Konklusion

VARMEFORSYNING
Kort opsamling på mødet med Christian Tønnesen vedr. varmeforsyning.
Tilrettelæggelse at det videre procesforløb omkring varmeforsyning ud fra bilag 1.
Afklaring af tovholderfunktion, proceshjælp fra FMK samt dialog med lokalråd.
Rapporten opleves misvisende i forhold til fællesløsninger og indtænker ikke den
nationale strategi for fjernvarme.
Kickoff møde jf. oplæg på I Bilag 1.

Handlingspunkter
Udarbejdelse af drejebog
for forløb

Ansvarshavende
Koordinator

Punkt 2
Dagsorden

SLÅ I GANG PULJEN
Indstillinger til projekter der har ansøgt FMK´s Slå i gang puljen.

Konklusion

Ansøgning til Masterplan for biodiversitet til Ryslinge.
Der er flertal for at støtte projektet

Tidsfrist
Førstkommende
bestyrelsesmøde

Gunnar inhabil, og deltog ikke i behandlingen
Handlingspunkter
Svar til ansøger

Ansvarshavende
Koordinator

Tidsfrist

Punkt 3
Dagsorden

DIAALOGMØDE MED KLU 16. JUNI

Debat

Aftale om at et evt. overskud på Flextrafik og plustrafik skulle drøftes. Overskud på
128.000 kr. Der var lovet at der ville være en dialog om hvordan overskuddet skulle
anvendes. Hvor blev dialogen af?

Udarbejdelse af dagsordenspunkter til dialogmøde med KLU juni

Status: Hvad er udvalget lykkes med i denne valgperiode?
Forslag for 2 år siden: Forslag om fast punkt på politiske dagsordner;
Hvordan har der været borgerinddragelse? Er det udmøntet?
Er det stadig aktuelt?
Hvordan forestiller KLU sig udmøntning til de bemærkninger Fynsland havde til
kulturstrategien.?
Til orientering: Landsbyplanerne, varmeforsyning, kompetenceudvikling for
lokalrådene, borgerbudget.
Mødedato den 16. juni.
Konklusion

Punkter til dagsorden
Nærtrafik – overskud
Træffemøder og kompetenceudvikling af lokalrådene med de tre trin.
Dagsordner med borgerinddragelse.
Varmeplaner.
Kulturstrategien.
Landsbyplaner og landsbyanalysen.
Verdensmålene, herunder overløb fra rensningsanlæggene.
Borgerbudget.

Handlingspunkter
Udarbejdelse, uddelegering af
dagsordenspunkter til bestyrelse
samt fremsendelse
af dagsorden til KLU
Oplæg til dagsordenspunkter
Punkt 4
Dagsorden

Ansvarshavende
Gunnar og koordinator

Tidsfrist
Uge 21

Bestyrelsen

16. juni

INDSATSPUNKTER
•

Landsbyplaner / Landsbyanalysen v. Jens Peter
Status på igangværende forløb samt invitation til procesforløb i efteråret 2021

Evaluering af mødet i går med Respons, hvor embedsmænd fra FMK deltog – hhv.
turisme, erhverv og natur.
Meget inspirerende men embedsmændene brugte tiden på at markedsføre egen
ideer. Dejligt at møde gode folk i FMK, og det kræver flere og mindre møder.
Embedsmændenes tilbagemelding: Det var en øjenåbner og vi skal mødes noget mere.
Obs. Det er vigtigt at det er landsbyernes projekter for at de kan leve.

25. august – samles de 3 byer Håstrup, Korinth og Rudme til en proces i Korinth vedr.
konkretisering af handlinger – det er startskuddet til 100 dags forløb som afsluttes
ultimo okt./nov. 2021.
Tilbagemelding fra Lone Wenzel: 10-15 timer pr forvaltning bør kunne findes til
understøttelse af udviklingsplanerne.
Obs.: Der skal fokus på rekruttering – det er en udfordring flere steder.
2 lokalråd har mulighed for at deltage i et udviklingsforløb i efteråret
Gislev har meldt sig på banen. Mulige deltagere drøftet. Fynsland sonderer terrænet
for andre lokalråd der kunne komme i spil.
Kværndrup drøftet, idet formand har bedt om hjælp Fynsland går ikke ind i
problemstilling med Kværndrup endnu, men ønsker FMK på banen inden.

Konklusion

•

Verdensmålsudvalget v. Jens Bruntse
Fynslands stillingtagen til og handlemuligheder i forhold til de handlingsforslag
fra Verdensmålsudvalgets april møde, som vedrører lokalsamfundenes mulige
udviklingsparametre. Se bilag
Fynsland efterlyser handling og ambitioner fra FMK. FX en handle- visionsplan
for 5, 10 eller 20 år. Obs. Overløbsproblemer.

•

Kommunalvalg v. Ole og Per
Tematiserede valgmøder gennemgået på baggrund af bilag.
Feedback ønskes.

•

Kurser for lokalråd v. Mette og Yvonne
Oplæg til kompetenceudvikling for lokalrådene
Der holdes oplæg på egnsmøderne i efteråret til udførelse i 2022. JPJ tager
kontakt til aftenskolen

•

Kommunikation fra Fynsland til lokalråd v. Mette og Yvonne
Punktet drøftes på næste møde

•

Bredbånd v Jens Peter
Ny ansøgningsrunde – Fynslands rolle?
Punktet drøftes på næste møde

•

Borgerbudget v Gunnar
Status fra Styregrupper
Punktet drøftes på næste møde

Konklusion beskrevet under punkterne. Der følges op på de punkter vi ikke nåede på
næste møde

Handlingspunkter

Ansvarshavende

Tidsfrist

Punkt 5 (5 min)
Dagsorden

EGNSMØDER

Konklusion

Ikke drøftet

Drøftelse af emner til drøftelse med KLU på dialogmøde juni
Datoer og emner for egnsmøder

Handlingspunkter

Ansvarshavende

Punkt 6 (5 min)
Konstruktion
- debat

OPSAMLING PÅ DIVEERSE SAGER V. FORMAND

Konklusion

Ingen sager.

Handlingspunkter

Ansvarshavende

Tidsfrist

Tidsfrist

Punkt 7
Konstruktion
- debat

EVT
Til Per:

Konklusion

Brev fra Trygforsikring – det handler om 21 lokalråd. Det er på plads. ?!

Handlingspunkter

Ansvarshavende

Tidsfrist

Bilag 1.

VARMEFORSYNING
Formål: At motivere og inspirer borgere i lokalområderne til fremtidig energiforsyning i lokalområdet og
egne bolig.

Mål i 2021:____________________________________

Mål i 2022:____________________________________

Forslag til proces
Opgaver

Formål

Beskrivelse

Information til
lokalråd

At informere lokalrådene

Formidling af
energianalyse

At formidle analysens
resultater.
At give værktøjerne til
hvordan man kan gå i dialog
med borgere.
At inspirerer til, at man går
hjem og afvikler lokale
varmeforsyningsarrangeme
nter.

Afvikling af
lokale
informationsmø
der

At hjælpe lokalområderne i
gang med tiltag omkring
varmeforsyning

Der udsendes et
informationsbrev til
lokalrådene der beskriver
processen.
At vi vil lave et webinar, der
kan motivere til at lave
lokale
varmeforsyningsarrangeme
nter.
Analysen fremlægges på et
”Energiwebinar”
Energiwebinaret består af
to dele. 1. præsentation af
SDU’s analyse. 2. Oplæg ved
Energiantropologerne, der
skal sætte fokus på hvad
det er for barrierer man
møder hos borgerne ift.
arbejdet med
energioptimering.
Vi tilbyder de lokalområder,
som har lyst til at lave et
lokalt
varmesyningsarrangement
et skræddersyet
arrangement, som skal
hjælpe dem godt i gang.
Forudsætningen er at der
skal være dannet en lokal
styregruppe, som vil stå for
arrangementet.

Task force / hjælp fra
FMK
Hjælp fra
kommunikationsafdelin
gen ift. til brev til
lokalråd.

Annoncer til ugeaviser
Optagelses af webinar,
således borgere
efterfølgende kan
streame det.
Opsætning af analysens
hovedresultater i en let
tilgængelig pixiudgave,
og pp-oplæg som kan
benyttes til lokale
arrangementer.
Invitation i E-Boks
Dataudtræk på
energikilder i
lokalområdet + større
virksomheder.

Vi tilbyder at lave målrettet
initiation til borgere med
olie og gasfyr + generelt
information om mødet bl.a.
Facebook annonce.
Til arrangementet inviteres
en række oplægsholdere,
der kan sætte fokus på
fordele og ulemper ved
henholdsvis kollektive- og
individuelle løsninger.
SPAR-ENERGI – og DANSK
FJERNVARMEFORSYNING.
Desuden inviterer vi en
repræsentant fra en landsby
som har arbejdet med
enten fællesløsning eller
kollektiv individuelle
løsninger

