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PUNKTER PÅ DAGSORDEN 
 

 
Punkt 1  
(10 min) 

Kort indflyvning fra lokalråd og egne  

Dagsorden 
 

Velkommen tilbage fra sommerperioden og hvad rør sig i lokalrådene 

Konklusion Henrik Kildegaard neddrosler sin aktivitet i Fynsland efter sin indtrædelse som 
formand i Erhvervsrådet, ønsker dog fortsat være med på sidelinjen 
Ole Simonsen udtræder da han ikke længere har overskud til arbejdet i Fynsland  
 
Ryslinge: Der opleves en vis udtrætning og træghed i engagementet  
Håstrup: der er et stort engagement til arrangement ift. ti indvielse af stier og 
efterfølgende fællesspisning.  
Forum Ferritslev Rolfsted: der afholdes årsmøde og vælgermøde den 19. august. 
Søllinge: svagt engagement i lokalrådet, men projekt i Pederstrup blomstrer og rykker 
på planerne. 
Gestelev: der er ved at komme gang i den igen, med de forskellige foreninger. Stor 
succes med e-sport. 
Årslev:  Der er ved at komme gang i de forskellige foreninger. Årsmøde den 
29.september. 
Horne: Foreningerne starter op efter sommerferien som de plejer. Møde om 
områdefornyelse resulterede i at der blev udarbejdet ansøgning. En del har ikke fået 
invitationen i e-boks til et møde vedr. renoveringspuljen ifm. A8!  
Årsmøde den 14. september. Seniorforeningen har desværre kastet håndklædet i 
ringen. 
 
Faldsled: Vil sende en ansøgning til slå-i-gang puljen for fællesskab om mad. 
Korinth: i gang med landsbyplan – god aften om arkitekturen i området med 
medarbejdere fra forvaltningen. 
Kværndrup: Der er gang i en proces med en ekstern konsulent. 
 
 



 
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 2  
(25 min) 

 Vision dag for Fynsland  

Dagsorden   
 
Bilag  

Oplæg til visionsproces for Fynsland. Emner til drøftelse: 
 

• Har vi det rigtige fokus – politisk /lokalrådene 
Er balancen rigtig 
Hvor stor en rolle skal egnene spille 

• Koordinatorfunktionen: arbejdsfordelingen mellem Fynsland og Lokalråd. Er 
den som det skal være. 

• Samspillet mellem FMK, egnene, Fynsland og Lokalråd. Erfaringsudveksling . 

• Hvad er FL kernefortælling 2022-2025 
Don´t tell it – show it. 

• Revidering af beskrivelsen af Fynslands formål og virke 

• Kan vi sige nej til administrative opgaver.  
 

Andre indspark: 
Er Fynsland som organisation gearet til at der hele tiden kommer nye dagsordener. 
Hvordan kan vi som Fynsland håndtere de forskellige lokalråd, som ikke længere er en 
homogengruppe. 
 
 

Konklusion 
 

Yvonne og Mette arbejder videre med visionsdagen. 
Dato: søndag fra kl. 10 til 15. hen over efteråret, oktober. Dvs. deadline er sidste uge i 
november 
Rådhuset i Ringe – evt. frokost på Taisens ma´hus. 
 
Vi skal gerne være i sync med klare intentioner og visioner inden det nye byråd 
tiltræder. Det vil give os mulighed for at sende flg. til politikerne. 
”Vi glæder os til at mødes med jer om 100 dage for at drøfte ……” 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 3  
(40 min) 

Indsatspunkter  

Dagsorden  
 
 
 
 
 
 
 

• Landsbyplaner / Landsbyanalysen v. Jens Peter  
Status på igangværende forløb – landsbydag den 25. aug. og procesforløb i 
efteråret 2021 
25. november – kick off på udviklingsplanerne. 
15. december – evaluringsforløb 
 
I starten af oktober findes kan nye lokalråd der kan byde sig til på nye 
udviklingsplaner. 



 
 
 
 

 
Områdefornyelsesindsats Bøjden, Horne, Korinth og Gislev 
Den store områdefornyelsesindsats er gået til Korinth. 
 
 

• Verdensmålsudvalget v. Jens Bruntse 
Kommende handlinger: afbud fra Jens. 
 

• Kommunalvalg v. Gunnar og Per  
Status på tematiserede valgmøder  
Der kan sendes et spørgsmåls katalog til lokalrådene. 
Yvonne sammenskriver de udarbejdede spørgsmål og sender til Per, Gunnar og 
Jens Peter. 
 

• Kurser for lokalråd v. Mette og Yvonne  
Status. Afventer indspark fra Mette og Yvonne. Til drøftelse med lokalrådene 
til efterårets egnsmøder. 
 

• Kommunikation fra Fynsland til lokalråd v. Mette og Yvonne 
Oplæg og drøftelse. Udsat.   
 
Bredbånd v Jens Peter 
Status 
Der bliver lavet et oplæg til politikerne til næste økonomiudvalgsmøde for 
revidering af tilskud fra hhv. borgere og kommunen. 
 
 

• Borgerbudget v Gunnar 
Status fra Styregrupper 
Niels Peter og Gunnar har haft møde med Johanne vedr. elektronisk 
afstemning. Der har kun været få projekter, antageligt pga manglende 
synlighed. 
 
  

• Film for Lokalråd v. Jens Peter  
Jens Peter har fået etableret et storyboard 

 
 
Ide: Julekalender i form af 2 min film fra alle Lokalråd til de nye politikere, der sendes 
hver morgen   Tænk lidt over det til næste møde. 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 4 
 (15 min) 

FMK-budget  

Dagsorden  



 
Bilag 

 

Konklusion Der er udarbejdet kommentarer til budgettet, som sendes efter dette 
bestyrelsesmøde. 
Fokus er på: 
Reducering af landdistriktspuljen 
Afskaffelse af ”sammen om livet”, til fremme af trivsel  
Afskaffelse af befordringsgodtgørelse ifm. genoptræning der rammer særligt hårdt i 
lokalområderne 
 
 
 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 5 
 (15 min) 

Opsamling på diverse sager v formand  

Dagsorden    Kaffemøde 27. september  
Kernefortælling fra Mit Midtfyn orienteres der om senere.. 
 

Konklusion  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
 


