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REFERAT EGNSMØDE FAABORGEGNEN 28. JANUAR 2021 

Deltagere: 

Kultur og Lokalsamfundsudvalget: Anne Møllegaard Mortensen, Anstina Krog, Morten Schøtt 

FMK: Lone Wenzell 

Fynsland: Gunnar Landtved 

Haastrup: Jens Bruntse, Niels Peter Ellegaard 

Faldsled-Millinge-Svanninge: Susanne Jervelund  

Horne Land: Elna Johansen, Jørgen Bäckler 

Faaborg: Palle Petersen, Svend 

Diernæs: Manuela 

Bøgebjerg: Connie Hede, Halldor Sørensen 

Korinth og Ø. Hæsinge: Mette Abrahamsen  

V. Hæsinge: afbud 

Referent Jens Peter Jacobsen  

 

 

1. Status fra de enkelte lokalråd.  

Bøgebjerg lokalråd: Har været nødsaget til at aflyse årsmøde grundet COVID-19 årsmøde – der er 

arbejdet med mejerigrunde i Åstrup og vandværksbygningen og den gamle ”Jennyfabrik”  

Der er arbejdet med nye stiprojekter og madpakkehytten. 

Der er kommet ca. 20 ny tilflyttere i løbet af 2020, men vi mangler stadig at komme ud og hilse på.  

V. Åbys store erhvervsvirksomhed er lukket, men der arbejdes på at lave nye tiltag i bygningerne. 

Ny Brugsuddeler meget spændt på det kommende samarbejde idet der hidtil har været et godt 

samarbejde med Bruges ift. velkomstpakker.  

Bredbånd, stadig lommer i området og en række husejere er udfordret ift. deres TDC-opkobling – 

svært at få tilstrækkelig datahastighed 

Diernæs/ Katterød: Arbejder med at forbedre udeområde ved forsamlingshuset med shelters og 

madpakkehus. Det er kommunalt område, der skal skifte status for at vi kan komme videre – det 

trækker lidt ud. I gang med at indhente tilbud på udekøkken, samt at få rettet væggen pop i 

forsamlingshuset. Undersøger pt. om der er statslige midler der kan støtte renovering af 

forsamlingshuse – LAG SØM giver ikke tilskud til forsamlingshuse.  

Faldsled-Millinge-Svanninge: Faldsled strandpark et omfattende projekt hvor både kystdirektoratet 

og kommunen er med inde over. ”Lokalnyt” der er områdets blad/magasin, og udkommer 4 gange 

årligt, skal ny redaktør – det er vigtigt med et lokalblad, men svær at finde folk der vil påtage sig 

opgaven. Udviklingsplan vi havde planlagt en meget ambitiøs proces, som COVID-19 desværre har 

sat en stopper for. Vi forøger at implantere verdensmålene – vi skal gøre noget for at mange gør 

noget - det handler om formidling.  

Sammen om livet – et særligt projekt sammen med kommunen og Haastrup – arbejde med ensomhed 

– udfordringen er at få de folk ikke der med i foreningslivet. 

Faaborg: Cykelsti ved Svanninge bakker – gerne cykelsti forbi moseparken – indsamling af affald 

ligger dog lidt stille. Arbejder på at få etableret et Flaglag idet der ikke bliver hejst flag i Faaborg på 

flagdage herunder også kommunens administrative bygninger.  stå t 

Horne: Har aflyst en række aktiviteter i 2020 bl.a. årsmøde og borgermøde vedr. landsbyanalysen. 

I Dyreborg arbejde på cafe på den gamle værftsgrund samt madpakkehus ved Sinebjerg. 
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Haastrup: Arbejdet med Årets landsby 2020 har præget meget – er også med i sammen om livet – vi 

forsøger at fange ensomheden, men det er svært at samle op pt. Gaven fra årets landsby, her har vi 

spurgt borgerne og der e indkommet  22. forslag. Vi har lånt afstemningssystemet, der benyttes til 

borgerbudget, således vi kan få lavet en god afstemning. Der har været et godt samarbejde med 

forvaltningen. Festen for borgerne venter vi lidt med. Er med i processen med landsbyplan. 

Arbejder sammen med kommune omkring Haastrup Bjerge vedr. udbygning af stier samt Gunnar 

plads. Haastrup har skrevet til Anders And for at f besøg.  

Haastrup er 100 % dækket af bredbånd, desuden er kommet aftale om telemast, således vi er klar til 

5G med tt-netværk med ny sender – telefon net 5G.  Børnehaven har planter træer i byparken. 

Spørgsmål:  

Er der fortsat behov for en Landbybus i Haastrup? 

Landsbybus ligger med som ønske i forbindelse med gaven til Årets landsby og med kommunens 

forslag om at fjerne Knudepunktet (opsamling til flexbus) i Ny Stenderup er behovet blevet større. 

 

2. Orientering fra dialogmøde med KLU herunder orientering om legepladser og 

varmeforsyning  

Landsbyanalysen – vi trykker lidt til politikerne – hvad vil man med analysen – det er et værktøj vi 

gerne vil bruge sammen – håndslag på at det vil vi sammen – 3 landsbyplan forløb og BLUP i 

Allested-vejle. Lokalrådene kan høste erfaringer fra disse forløb og Fynsland opfordre till at lave 

landsbyplaner.  

Varmeplaner - både på mødet med KLU og i Verdensmålsudvalget blevet dette spørgsmål løftet og 

Verdensmålsudvalget har fokus på en informationskampagne. Der arbejdes på at indgå samarbejde 

SDU vedr. grundig indsamling af data. Dette er umiddelbart godt idet vi får uvildige øjne til at 

rådgive lokalrådene. Fynsland foreslår at der kan bidrages med midler fa Landdistriktspuljen. 

Verdensmålsudvalget arbejder med et pilotprojekt med Klimafamilier. Det bliver 4 familier der i 3 

mdr. skal forsøge at reducere deres klimaaftryk. De udpeger selv inden for hvilke verdensmål de vil 

have fokus. Green Transitions bliver koblet på ift. til måling af familiernes opnåede resultater. 

Verdensmålsudvalget har også drøftet biodiversitet med oplæg af Morten DD Hansen fra ”Vild med 

vilje – godt oplæg meget oplysende – kommune vil have opbygget en strategi ift. biodiversitet målet 

er at få et område udpeget til nationalpark. Der arbejdes også med at gå i dialog med erhvervslivet 

ift. til mere biodiversitet på grønne områder. 

Legepladser – Tak til lokalrådene for positive tilbagemeldinger. Teknik og Miljøudvalget (TMU) har 

legepladser på til en politisk drøftelse. For Fynsland er det bl.a. vigtigt at sikre værdige legepladser i 

landsbyerne, derfor skal der også sikre rammer for udvikling af legepladser i landsbyerne. 

KLU (Kultur og Lokalsamfundsudvalget): Vi var også glæde for dialogmødet med Fynsland, der 

stillede os nogle gode skarpe spørgsmål. Fynsland har i forbindelse med landsbyanalysen foreslået 

etablering af en styregruppe. Politisk har vi sikre yderligere en medarbejder i forvaltningen, således I 

kan få en bedre service ved henvendelser. Desuden har vi aftalt at afholde møder mellem formand 

for TMU, KLU og Gunnar.  

I de kommende budgetforhandlinger skal der findes besparelser for omkring 30 mio. kr. – gode 

forslag efterlyses.  
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3. Udpegning/valg af egnsrepræsentanter til Fynsland 

Niels Peter Ellegaard Haastrup, Elna Johansen Horne og Mette Abrahamsen Korinth genvalgt.  

 

4. Status på velkomstbreve 

Alt andet lige at vi får tilrettede velkomstbreve retur fra lokalrådene 1 februar er forventningen at 

FMMK er klar til at sende nye velkomstbreve ud omkring vinterferien (uge 7). 

 

5. Orientering om Landdistriktspuljen 2021 og Landsbyplaner/indsatser under landsbyanalysen 

Der er i 2021 fortsat midler til Slå i gang puljen 125.000 kr. til mindre projekter der kan opnå støtte 

op til 10.000 kr.  samt Landdistriktspuljen på ca. 683.000 kr., der støtter projekter op til 100.000 kr.  

Et særligt kriterie for landdistriktspuljen i 2021 er at understøtte indsatser i forbindelse med 

landsbyanalysen og lanabyplaner, på baggrund af de ekstra midler der politik blev besluttet at tilføjer 

puljen (300.000 kr.) i forbindelse med budget 2021.  

Drøftelse  

Medlem af KLU rejste spørgsmål om der var brug for at lægge driftsmidler ind under 

landdistriktspuljen ift. at få afprøvet ”bæredygtighed” i en række projektet. f.eks. ønsket fra Åstrup 

om drift til toiletbygning.  

Fynsland: Politisk bør man dels holde sig for øje hvilke medarbejder ressource der allerede bliver 

brugt på at administrerer projekter og lægges drift oven i vurderes, at det vil slå bunden ud af de i 

forvejen knappe ressourcer der er til at understøtte dette område samt at drift vil gøre det svære at 

styre  

Den politisk beslutning om ikke at drifte en toiletbygning i Åstrup er en dårlig disponering, der tager 

motivationen fra lokalrådene om at indgå i projekter sammen med kommunen.   

Politikerne bør holde sig for øje at tilskud til mindre projekter har en enorm betydning – det handler 

nødvendigvis ikke om vi får tilskud til et toilet.  Mange borgere involverer sig i projekter – de søger 

noget nærvær, og der opfylder vi ikke når der gives afslag. Vigtigt at holde sig for øje at tilskud til 

mindre projekter også handler om at tage hånd om den enorme opbakning og det man søger, når vi 

som borgere involvere os i lokalt. Vigtigt at man politisk også respekterer hvad der motiverer os.  

Folk vil rigtig gerne, lige nu er det ekstra vigtigt idet vi ikke kan få lov til at mødes – obs. på at man 

ikke mister opbakningen fra lokalbefolkningen.  

 

6. Borgerbudget. 

Der ligger en køreplan – der er nedsat en styregruppe. 170.000 kr. til fordeling. Der laves elektronisk 

afstemning og stemmerne vægtes ift. indbygger i de enkelte byer, således vi sikre en fair og 

demokratisk proces.  Der er foreslået, at projekterne kan få op til 50.000 kr. i tilskud. Dato for 

indlevering af projekter og afstemning til projekter ligger fast i alle tre egne. Politisk besluttet af 

borgerbudget skal afvikles egnsvis.  

Drøftelse: 

Bøgebjerg lokalråd er meget skuffet over den politisk beslutning om at afvikle borgerbudget egnsvis, 

idet de tidligere forløb, hvor processen har været lagt ud til de enkelte lokalråd, har haft en meget 

stor betydning for at sikre sammenhængskraft mellem de tre byer som udgør Bøgebjerg lokalråd. 

Derfor så vi gerne at det var lagt ud til de enkelte lokalområder.  
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7. Opvækst og læring Høring til skolestruktur  

Fynsland laver høringssvar på kommunens udspil på skolernes ledelsesstruktur – opfordring til at 

lokalrådene er medunderskriver.  

 

8. Evt. 

Fynsland afholder 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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