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REFERAT BESTYRELSESMØDE I FYNSLAND 25. aug. 2020 
 

       

Mødeleder: Gunnar Landtved  Referent: Jens Peter Jacobsen  

 

Deltagere: Gunner Landtved (GL), Per Jensen (PJ), Ole Simonsen (OS), Mette Abrahamsen (MA), Niels Peter Ellegaard 

(NPE), Jens Peter Jacobsen (JPJ),  

Afbud: jens Bruntse (JO), Yvonne Kock (YK), Mette H. Frederiksen (MHF), Henrik Kildegaard (HK), Elna Johansen (EJ),   
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1 

DIALOGMØDE MED KLU  

Dagsorden / Resume: 

Evaluering af dialogmødet ift. mødeafviklingen samt evt. opfølgning på drøftede punkter  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

Mere konkret sagsfremstilling 

Mere direkte og kontant  

Færre punkter  

Fordel oplæg blandt bestyrelsesmedlemmer.  

Forventningsafstemning  

Udvalgets forventninger til Fynsland – hvordan kommer vi videre 

Fynsland skal lave oplæg til ny organisering - §17.4. udvalg.  

 

2 

EGNSMØDER 1.,2. OG 3. SEPTEMBER 

Resume 

Planlægning af de tre egnsmøder 
Dagsorden  

Egnsmødernes omdrejningspunkt er; landsbyanalysen, landsbyplaner Demens og Ensomhed, Ekstra aftenskoletilskud til 

”landsbykurser” 

Tilrettelæggelse af en ”proces” er bedst muligt klæder lokalrådene på til at formidle og fremhæve væsentlige indsatsområder.  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

Oplæg skal tage udgangspunkt i de ni indsatsområder gerne med konkret eksempler ex varmeforsyning  

Sammen om livet oplæg på egnsmøder (Efterfølgende besluttet, at Marie-Louise kun deltager i 

Faaborgegnen, idet det der hvor projektet skal gennemføres og Fynsland orienterer på de øvrige 

egnsmøder) 

På egnsmøderne må der gerne stilles fokus på hvorfor der skal arbejdes med landsbyanalysen.  

 

3 

LANDSBYPLANER  

Dagsorden / Resume: 

Behandlings af rådgivertilbud samt behandling af ansøgninger til deltagelse i landsbyplaner  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kommenter rådgivertilbud og sender til Gunnar inden onsdag. 

4 lokalråd har ansøgt om deltagelse i projekt med landsbyplaner 

 

Åbne konferencer  

Aftenskolerne har mulighed for at lave kursusforløb 

 

 

http://www.fynsland.com/
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4 

VERDENSMÅLSUDVALGET  

Dagsorden / Resume: 

Gennemgang af dagsorden og drøftelse af særlige indsatsområder ift. det konkrete verdensmål  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

Fynsland foreslår flg. emner til drøftelse; 

Regnvand sikring 

Problematik omkring grundvandssikring  

Partnerskabsaftaler omkring indsatsområder en del af landsbyplaner  

Hverdagsnære indsatser – regnvandshåndtering i egen have – vild natur i egen have – projekter der skal 

øge den enkelte borgers bevidsthed om verdensmål.  
 

5 

AFFALDSINDSAMLING 19. SEPTEMBER 2020 

Dagsorden / Resume: 

Drøftelse af om der skal laves en indsats omkring dette projekt  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

Skrive ud til lokalrådene  
 

6 

BREDBÅND 

Dagsorden / Resume: 

Status på igangværende projekter  

 

Beslutning / Fremadrettet handling  

Fynsland holder møde med Energi Fyn uge 37 

 

7 

Eventuelt 

Tilflytterarrangement – en tur med veterantog - Korinth - Faaborg 

God oplevelse rammer målgruppen børnefamilier præcist  
    

 

http://www.fynsland.com/

