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REFERAT EGNSMØDE FORSTADSBÅNDET 26. JANUAR 2021  

 
Deltagere 
KLU: Anne Møllegaard Mortensen, Steffen Jensen, Bo L. Petersen, Morten Schøtt 
FMK: Lone I. Wenzell 
Fynsland: Gunnar Landtved 
Forum Ferritslev: Allan B. Laursen, Michael Bøtker 
Årslev: Per Jensen 
Søllinge: Yvonne Koch 
Nr. Lyndelse: Erik Nielsen, Sarah Primsø 
Allested-Vejle: Signe Madsen 
Nr. Broby: Henrik Wiberg 
Brobyværk: afbud  
Referent: Jens Peter Jacobsen  
 

1. Status fra de enkelte lokalråd.  
Allested-Vejle: Legeplads og aktivitetsområde og fibernet 
Nr. Lyndelse: Arbejder med indsatserne i masterplanen – forskønne området med planter og træer 
i Nr. Søby - Det musikalske spor (Carl Nielsen) der går fra Bramstrup, gennem Nr. Lyndelse til Nr. 
Søby. Grundejerforeningen i det nybyggede område arbejder med at sikre større sammenhæng 
mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby med mere grøn beplantning langs Albanivej  
Ferritslev: Opfølgning på udviklingsplan – arbejdsgrupper arbejder med at udvikle på byparken – 
tilslutning til fibernet i Ferritslev – NaboGO vi er med, men lidt op ad bakke pt.  
Årslev – deltager i projekterne omkring udvikling af Årslev – møde omkring infrastruktur  kan man 
Spørgsmål: Kan I stadig få tingene til at gro nedefra og er i gode til at få engageret de nye borgere? 
ja  der er godt gang i de forskellige foreninger, som også inddrager de nye borgere.  
Søllinge er i gang med en ny organisering men det er svært at finde kræfter til det – vi forsøger med 
en model hvor vi lægger ”lokalrådet” ud i beboerforeningerne og vi er ved at finde en 
samarbejdsform i det – Pederstrup har gang i et godt udviklingsprojekt (udbygge 
naturoplevelserne). 
Nr. Broby – Ift. landsbyanalysen ikke så meget – vi venter lidt på at projekterne i områdefornyelsen 
bliver afsluttet.  
 
Debat om fiber  
(Udsprang af spørgsmål til hvordan man engagerer borgene. 
Erfaring fra Allested-Vejle – vi har oprettet en facebookgruppe – lokalrådet har lavet et brev, hvor 
de skriver at de bakker op om projektet – bannere ved hallen – vigtigt med klare præcise 
udmeldinger - når lokalrådet siger at det er vejen frem, oplever vi at borgerne bakker op.  
Det kræver nogle ildsjæle der brænder. 
Nr. Lyndelse: Hvordan er man stillet hvis man er med i Årslev net – mangler udmelding – der har 
været dialog mellem Årslev net og Energi Fyn, men de har svært ved at nå hinanden.  
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2. Orientering fra dialogmøde med KLU herunder orientering om legepladser og varmeforsyning  
Legepladser 
Fynsland har efterspurgt af en legeplads strategi og klare rammer for forsikring, tilsyn samt 
driftsaftaler. Fynsland har peget på etablering af legepladsfond, så legepladser kan være opdateret 
En god drøftelse hvor Fynsland blev mødt med lydhørhed. Teknik og Miljøudvalget (TMU) har bedt 
om en analyse af kommunens legepladser med henblik på en politisk drøftelse af legepladser i 
udvalget. Forventeligt bliver det drøftet i TMU februar/marts 2021.  
Drøftelse 
Opbakning fra lokalrådene til at Fynsland rejser emnet vedr. legepladser – landdistrikterne skal også 
udvikle sig, når man bevilliger en mio. kr.  til hver af de tre udviklingsbyer og når vi (landområderne) 
skal tage 1/3 af tilflytterne, så skal der også tilfalde midler til legepladser i landsbyerne.  
Det er vigtigt at lokalrådene får meldt ind hvor legepladserne kommune kan sende der nuværende 
oplysninger ud til lokalrådene. 
Udfordringen for lokalrådene ift. legepladser er på forsikring og sikkerhed, hvor der er mange regler 
der skal overholdes. 
Allested-Vejle – ”Et ret kendt legeredskabsfirma” tilbyder en aftale om årligt tilsyn og man betaler 
kun for materialer ved reparation, de dækker arbejdsløb.  
I Allested-Vejle er der indgået en aftale mellem foreninger og virksomheder om, at man indbetaler 
et årligt beløb til legepladsen, derved laves en opsparing, som buges, når redskaberne skal 
udskiftes.   
 
Varmeforsyning  
Fynsland foreslår at der etableres en task force der kan tage ud til lokalrådene og oplyse om de 
forskellige muligheder der er mulige ved udskiftning af varmekilder.  Vi er måske lidt tidligt ude ift.  
Verdensmålsudvalget, hvor der er nogle tiltag i støbeskeen, men det er vigtigt at vi bliver inddraget. 
Det er intensionen det skal være en uvildig rådgivende funktion til de områder hvor gas og olie Det 
kan godt være at vi er tidligt ude ift. kommunen, men der er nu en statslig puljeordning. 
Drøftelse  
Verdensmålsudvalget har drøftet hvordan vi kommunikerer ift. borgerne.  
Nr. Lyndelse har naturgas og vi har brug for at kommunen melder ud ift. fjernvarmeområder, for 
når først beslutningen er taget kan man ikke få varmepumper. Der mangler en overordnet plan fra 
kommunen.  
Opbakning til Fynsland for at bringe emnet op. 
Ift. energibesparelser er der nogle ressourcer i det tekniske område i forvaltningen men det er 
vigtigt at vi også får energirådgivning med ind over. Hidtil har det dog været svært at få folk 
engageret. I forbindelse med rådgivning omkring energikilder vil det dog være hensigtsmæssigt at 
kunne tilbyde husejerne, en energigennemgang af deres bolig, ift. til at vælge den rigtige 
energikilde. 
Ift. til husejere der producerer strøm, må kommunen ikke give rådgivning derfor brug for en uvildig 
taskforce  
Der er et stort behov for rådgivning og der mangler en styring, hvem kan hjælpe? 
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Bredbånd  
Fynsland har opfordret KLU til at tage hånd om de lommer rundt om i kommunen hvor der ikke er 
Bredbånd, for vi skal have de sidste lommer med for at være en attraktiv kommunen at flytte til.  
Landsbyanalysen og landsbyplaner. 
Fynsland har opfordret udvalget til at indgå samarbejde, men også spurgt ind til hvad politikerne vil 
bruge analysen til. Der er blevet besluttet at der skal holdes møde mellem formand for TMU, KLU, 
Fynsland og koordinator. Dog også vigtigt at lokalrådene bruger den til at gøre opmærksom på 
udfordringer og muligheder.  
Landsbyplaner – 3 lokalråd er i gang – KLU har afsat ekstra midler i Landdistriktspuljen til at 
understøtte tiltag under landsbyanalysen og landsbyplaner  
 

3. Udpegning/valg af egnsrepræsentanter til Fynsland 
Ole, Per og Yvonne er alle interesseret i at fortsatte  
Genvalgt  
 

4. Status på velkomstbreve 
Lokalrådene har mulighed for at få revideret deres velkomstbrev, deadline 1. februar. 
 

5. Orientering om Landdistriktspuljen 2021 og Landsbyplaner/indsatser under landsbyanalysen 
I 2021 fortsætter Slå i gang puljen. Der er 125. 000 kr. tilrådighed, støtter mindre projekter med op 
til 10.000 kr. Landdistriktspuljen 683.293 kr. tilrådighed, støtter projekter op til 100.000 kr. Der er 
muligt at søge midler til landbyplaner og indsatser herunder. 
  

6. Borgerbudget. 
Der annonceres i Midtfyns posten  
Se yderligere i bilag 1  
 

7. Evt.  
Allested-Vejle:  det er lidt svært at orienterer sig på Fynslands hjemmeside.  
 

 
 
 
Til orientering afholder Fynsland årsmøde onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.00 til 21.00. 
Årsmødet vil også blive afviklet som et online ZOOM møde, og I vil modtage en invitation til mødet, i ugen 
op til mødet. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Borgerbudget 2021 – Forstadsbåndet 
Faaborg-Midtfyn Kommune 

 
Styregruppen består af følgende medlemmer: 
Yvonne Koch, Fynsland 
Per Jensen, Fynsland 
Anders Elkær Jensen, Årslev 
Ole Simonsen, Allested-Vejle 
Steen Christensen, Nr. Lyndelse 
Henrik Wiberg Andersen, Nr. Broby 
 
Borgerbudgettet 2021 for Forstadsbåndet i Faaborg-Midtfyn Kommune, får overskriften:  

Sociale fællesskaber 
Efter et hårdt år i 2020 med mange restriktioner, er det sociale samvær sat under pres. For at forebygge 
ensomhed og styrke de sociale relationer, skal projekterne der ansøger om midler fra borgerbudgettet, have 
fokus på at skabe eller styrke sociale fællesskaber. 
 
Budgettet udgør 150.000kr. som fordeles til projekter der vægtes ud fra følgende kriterier: 

 Projektet skal: 
o løfte den sociale kapacitet i området. 
o drives af frivillige kræfter. 
o være realiserbart inden for den, for projektet, planlagte tidsperiode. 
o give værdi for de lokale og gavne flest muligt inden for det, for projektet, angivne 

geografiske målområde. 
o helst være nytænkende for det, for projektet, angivne geografiske målområde. 

 Styregruppen vil først og fremmest lægge vægt på at projekterne opfylder de stillede krav og 
dernæst: 

o tilstræbe en ligelig aldersfordeling blandt målgrupperne i de projekter der tildeles midler. 
o tilstræbe en bred geografisk fordeling blandt målgrupperne i de projekter der tildeles midler. 

 
Tidslinje og ansøgningsfrister for borgerbudget 2021 i Forstadsbåndet: 
 Uge 2: Offentliggørelse af forløb for Borgerbudget 2021 – Forstadsbåndet 
 1. juni 2021 (uge 22): Ansøgningsfrist for indsendelse af projektansøgninger. Ansøgninger sendes til 

styregruppens formand Anders Elkær Jensen på formand@aarslevff.dk  
 Uge 23-26: Styregruppen udvælger projekter til 2. runde og udsender invitation til udvalgte projekter. 
 Uge 34: 2. runde. Oplægsmøde med mundtlige præsentationer af de udvalgte projekter. Mulighed for offentlig 

deltagelse.  
 Uge 35-40: Styregruppen udvælger projekter til 3. runde (juridisk vurdering). 
 Uge 40-43: Juridisk gennemgang af projekter.  
 Uge 44-46: 3. runde og endelig fordeling af midler.  
 1. dec. 2021 (uge 48): Offentliggørelse af borgerbudgettets fordeling. 
 
Yderligere oplysninger om borgerbudgettet i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan findes her:  
https://www.fmk.dk/om-kommunen/udviklingsprojekter/borgerbudget/ 
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