
Bestyrelsesmøde Fynsland 

Referat 

 

  
Møde type SKYPE-møde 

Bestyrelsesmøde 
    Deltagere  

      Faaborgegnen: Niels Peter Ellegaard 
Elna Johansen 
Mette Abrahamsen 

Dato 30.4.2020     Ringeegnen: Gunnar Landtved 
Mette Haugaard Frederiksen 
Henrik Kildegaard 

Sted SKYPE     Forstandsbåndet:  Ole Simonsen 
Yvonne Kock 

Tid 17.30 – 18.00     Udvalgs rep.: Jens Bruntse 

      Administration: Jens Peter Jacobsen 

Referent  Jens Peter Jacobsen      Afbud Per Jensen 

 

PUNKTER PÅ DAGSORDEN  
 

Punkt 1 Udpegning af repræsentant til Verdensmålsudvalg  
Sagsfremstilling  
 
 
 
Bilag 

Faaborg-Midtfyn Kommune nedsætter et §17. stk. 4 udvalg et Verdensmålsudvalg, 
der skal arbejde med bl.a. handlinger og tiltag ift. til de af Faaborg-Midtfyn Kommune 
udvalgt Klimamål 
 
Kommissorium for Verdensmålsudvalg 

Beslutning  Fynslands repræsentant i Det Grønne Råd Jens Bruntse udpeget som Fynslands 
repræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommunes Verdensmålsudvalg. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
Tilbagemelding til Faaborg-Midtfyn 
Kommune vedr. udpegning af 
repræsentant til Verdensmålsudvalget  

Gunnar Landtved 6. maj  

 
Punkt 2 NABOGO – SAMKØRSEL I LOKALOMRÅDERNE 
Sagsfremstilling  
 
 
 
 
 
 
Bilag   

Facilitering og markedsføring af samkørsel i egne biler i udvalgte lokalområder og 
virksomheder, herunder inddragelse og aktivering af lokalsamfund.  
Etablering og opstart i 4 lokalområder og 2 virksomheder, herunder FMK i 2020. 
Herefter udrulning og udbredelse i flere områder og virksomheder. 
 

På bestyrelsesmøde 23.4. efterlyste bestyrelsen en uddybende information om 

Nabogo, da en række lokalråd allerede har ”samkørselsapp´s” gennem ”Min Landsby 

App”. 

Beslutning Der rettes henvendelse til lokalrådene i Forstandsbåndet om muligheden for 
deltagelse i pilotprojekt omkring Nabogo, ud fra flg. vurdering; 



1. Det vurderes at pendlingen fra byerne i Forstadsbåndet er større og derved 
er der en bedre mulighed for at få pilotprojektet i gang 

2. I både Faaborg, - og Ringeegnen har en række landsbyer Min Landsby App og 
har derigennem mulighed for at organisere samkørsel 

3. Der skabes mulighed for at teste flere App´s og metoder til at udbrede 
samkørsel. 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
Der tages kontakt til lokalrådene i 
forstandsbåndet ift. til at deltage i 
pilotprojekt Nabogo og gives 
tilbagemelding til FMK. 

Yvonne Kock  20. maj 

 
Punkt 3 Aftenskole  
Sagsfremstilling   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag  

Faaborg-Midtfyn Kommune nedsat en arbejdsgruppe for udvikling af 

aftenskoleområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med gruppen er at 

undersøge og drøfte aftenskoleområdets udfordringer og muligheder i FMK med 

relevante aktører og på den baggrund opstille anbefalinger og handlinger i 

Folkeoplysningsudvalget.  

Arbejdsgruppen består af Teamleder for Fritid Theis Hansen, aftenskole-

repræsentanter Iben Warburg og Marianne Mortensen, udpeget af 

Folkeoplysningsudvalget Bo Petersen og Tenna Aamann samt Helle Hansen fra 

forvaltningen.  

 
14.5. er mødet omdrejningspunkt ”Aftenskoler og Landdistrikter” og man ønsker 
derfor to til repræsentanter fra Fynsland til at deltage i møde. 

Beslutning  Gunnar Landtved og Yvonne Kock deltager i mødet  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
Dagsorden for mødet sendes til 
bestyrelsen, samt tilbagemelding til 
forvaltningen  

Jens Peter  5 maj.  

 
Punkt 4 LANDSBYANALYSE – orientering 
Sagsfremstilling 
 
 
Bilag  

Forvaltningen er ved at lægge sidste hånd på landsbyanalysen. 
Præsentation og overdragelse af landsbyanalysen til landsbyerne sker med tre online 
egnsmøder ultimo maj 2020 forventelig uge 22 samt online fyraftensmøder hvor der 
er mulighed for at spørge mere specifik ind til analysen.  Der forventes afvikling af tre 
fysiske egnsmøder med mere det 
 
 

beslutning Taget til efterretning  
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
 


