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Referat fra dialogmøde mellem Fynsland og Kultur og Lokalsamfundsudvalget 19. aug. 2020. 
 
 
 
 

1. Landsbyanalyse, Landbyplaner og egnshandleplaner  
 
Fynsland har prioritering, at der ikke skal være egenbetaling fra lokalrådene for at deltage i 
pilotprojektet, derfor indgår de reserverede midler fra LD-puljen 2019 som medfinansiering af disse 
forløb. 
Gode tilbagemeldinger fra lokalrådene på SLA´s (rådgiver på landsbyanalysen) analyse af de enkelte 
landsbyer. 
Fynsland forventer at vi kan bruge landsbyanalysen til få det tættere samarbejde med forvaltningen 
omkring udvikling af landsbyerne – v i ønsker mere samskabelse. 
Fynsland foreslår en temadrøftelse hvor vi sammen drøfter hvad der skal være de bærende værdier i 
strategisk landsbyplanlægning fremadrettet.  
 
I forhold de 9 anbefalinger i landsbyanalysen, som af Fynsland vurderes værende et godt 
arbejdsfundament i årene frem, er der nogle emner som vi skal være særlige opmærksomme på; 
- Der er behov for at følge op på bosætningsstrategien med en ”markedsføringsstrategi” vi har 

gennem årene lavet forskellige tiltag, vi hopper fra tue til tue, der er behov for en lidt mere fast 
struktur på de indsatser vi skal lave sammen. 

- Udarbejde en handleplan for vejkantslandsbyer, især indsatser omkring rute 8 er vigtig. 
- Natur den skal vi bruge – både turismemæssigt og sundhedsmæssigt, derfor også vigtigt at vi 

søger partnerskaber med staten omkring multifunktionel jordfordeling 
-  Bæredygtighed – (energiforsyning) – i kommunen er over 44 områder der har naturgas som 

varmeforsyning. Naturgassen skal udfases, vi skal have lave varmeforsyning som er bæredygtigt. 
I forbindelse med omlægning af varmeforsyningen kunne man også arbejde med kloakering.  

Byfornyelsesprojekter bør placeres i de områder hvor vi er enige om, at der skal ske udvikling.  
 
Vedr. processen med landsbyplaner og landsbyplaner vi har lagt op til to sideløbende processer, men 
vi bliver sikkert udfordret på dette fra de bydende rådgivere.  
En vigtig forudsætning for at vi kan lave landsbyplaner et, at vi skal have motiveret borgerne til at 
tage ejerskab til landsbyplaner – der har vi en fælles udfordring  
 
For Fynsland er det vigtigt at pointerer at arbejdet med landsbyanalysen skal ske i samskabelse 
mellem forvaltningen og borgerne  
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2. Budget 21 /22 
 
Fynsland have gerne set en politisk sortering i besparelsesforslag før offentliggørelse for at undgå 
den dårlige omtale. Politisk har man i fagudvalgene fravalgt de forslag, som der politiks kunne opnås 
enighed om. 
Besparelsesforslag vedr. landdistriktspuljen ønsker Fynsland at man trække politik, idet det udhuler 
muligheden for at understøtte det videre arbejde med landsbyanalysen og landsbyplaner samt 
indsatser herunder. 
Politisk blev der spurgt ind til om Fynsland i højere grad ønskede ændring af kriterierne for 
landsbypuljen, således de overvejende skulle benyttes til at understøtte landbyplaner.  
Fynsland ønsker at landdistriktspuljen fortsat skal kunne støtte større og mindre landsbyplaner, men 
også konkrete projekter, der er med til at realiserer indsatserne i landsbyplanerne.  
 
Fynsland så gerne en ressourcetilførsel til Landdistriktskoordinatorfunktionen, idet en ½ tidsstilling 
har svært ved at løfte realisering af landsbyanalysen.  
Fynsland finder det vigtigt at der findes plads til flg. forslag til ny drift 
- Forslag 126 ”Opfølgning på landsbyanalysen og forbedret servicering af lokalsamfundene i 

realisering af handlinger ”ved tilførelse af medarbejder ressourcer - 2 årsværk over en treårig 
periode – ressourcer skal også bruges til myndighedsbehandlingen  

- forslag 133 ”Modning af Signaturprojekt om at leve, lære og være i naturen”, vigtigt at vi arbejder 
med tilgangen til naturen 

- Forslag 132 – ”Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og 
lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme” 

- Forslag 137 ”Understøtte livet i bymidten sammen med foreninger i Ringe og Faaborg.” Det er 
vigtigt at der er være synergi mellem byerne og landområderne - vi skal lære at styrke hinanden  

 
Politisk blev der spurgt ind til hvordan Fynsland forholder sig til forslaget om at styrke 
kommunikationen med to kommunikationsmedarbejdere i lyset af de ”tunge” besparelsesforslag og 
Fynslands ønske om styrket kommunikation omkring lokalsamfundene. 
Fynsland:  Udadtil er FMK ikke synlige nok og det der er vigtigst at kommunikationen skal 
understøtte bosætningsstrategien om at sikre 3000 nye borgere. Hvordan forvaltningen vælger at 
organisere dette skal Fynsland ikke blande sig i.  

 
 

3. Borgerbudget? 
Fynsland blev orienteret om, at forvaltningen sørger for at der er en administrativ understøtning af 
borgerbudget. 
Fynsland: Vigtig at det er en person med lokalindsigt.   
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4. Bosætningsstrategi og markedsføring  
Blev drøftet under punkt 1 
 

5. Lokalrådenes samarbejde med fagudvalgene/forvaltningen.  
Gennemgang af en byggesag i Søllinge, hvor Fynsland stiller sig undrende oversagsbehandlingstiden 
samt vejledning og krav. 
Vi har en udviklingsstrategi som sigter efter mere samskabelse, derfor undre det at man ikke 
inddrager lokalrådene ved planlægningen af lokale borgermøder (nabohøring).  
Fremstilling af sagsforløb fra Søllinge vedlagt som bilag   

 
6. Landdistrikternes Fællesråd bud på 2030 plan  

Fynsland opfordrer til at vi bliver bedre til at bruge Landdistrikternes fællesråd og opfordre til en 
debat om emner i LD´s 2030 plan, hvor Fynsland vil pege på Grøn vækst og Erhvervsudvikling som 
vigtige emner at indarbejde i de kommende landsbyplaner.  
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Bilag 1 

 

Sdr. Højrup den 14. august 2020 

Beskrivelse og evaluering af sagsgang vedr. Projekt Sdr. Højrup Natur- og fritidsområde 
Hvordan samarbejdet med fagforvaltningen kan spænde ben for lokale initiativer 
Sdr. Højrup Pederstrup Borgerforening købte i 2014 sportspladsen ved Sdr. Højrup Forsamlingshus af 

FMK . 

 

Pladsen havde ikke ændret udseende i mange år, og benyttedes  primært til crocket af lokale 

pensionister,  sport af medarbejdere og unge fra  Specialcenter for unge og voksne Møllebakken, og  til 

adspredelse  af  lejere af forsamlingshuset. 

Der blev i 2017 nedsat en projektgruppe med det formål at udvikle området, så det ville være  mere 

anvendeligt for lokale beboere, men derudover også at indtænke læringsaktiviteter og udeliv til glæde  

de 2 lokale institutioner: Specialcenter for Unge og Voksne - Region Syddanmark , Møllebakken Sdr. 

Højrup og Natur og Helhedsskolen i Søllinge. 

Ønsket var tillige at området skulle afvendes af cykelturister til overnatning, herunder anvendelse af 

bade- og toiletfaciliteter i Sdr. Højrup Forsamlingshus. 

Området ønskedes derudover udviklet som lokalt bylagssted/samlingssted og hænge-ud-sted for lokale 

unge. 

Projektgruppen består af: 

• Medarbejder fra Møllebakken - Specialcenter for Unge og Voksne - Region Syddanmark. 

• Medarbejder fra Natur- og Helhedsskolen Årslev 

• Formand for Søllinge Lokalråd Yvonne Koch 

• Lokale interessenter: medlem af pensionist/crocket gruppen, bestyrelsesmedlem for 

Legepladsforeningen i Pederstrup, bestyrelsesmedlem af Sdr. Højrup Borgerforening. 

2017/2018 

I perioden 2017/2018 blev der afholdt flere udviklingsmøder og projektgruppen udarbejdede  en plan for 

området med kravsspecifikationer, herunder udarbejdelse af plan for etablering og vedligehold samt 

fondsansøgning.  

Endelig plan udarbejdet i starten af 2019, og så starter samarbejdet med FMK Byg vedr. landzone- og 

byggetilladelse. 

Jeg har igennem processen noteret alle møder/samtaler/telefonmøder med FMK Byg for at illustrere 

hvordan et samarbejde kan forløbe, når der ønskes udvikling i et område, der omfatter samarbejde med 

fagforvaltningen. 

 

Projektleder v. Yvonne Koch: YK og Stefan Jørgensen; SJ.  

Dato Hvem har 

henvendt sig 

Hvad har 

henvendelsen 

drejet sig om  

Hvad blev resultatet. 
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4. 

marts 

2019 

Projektet YK: Telefonisk 

forespørgsel til 

FMK Byg for 

vejledning 

Medarbejder lovede at ringe mig op 

8. 

marts 

2019 

Projektet YK: Fremsendt 

rykker-mail på 

opringning til FMK 

Byg 

 

11. 

marts 

2019 

FMK Byg bekræftende mail for 

modtagelse- med 

beskrivelse af 4 

ugers ventetid 

 

26. 

marts 

2019 

FMK Byg Sender Mail med 

beskrivelse af krav 

til projektet hvad 

angår 

Landzonetillade og 

byggetilladelse 

 

27. 

marts 

2019 

Projektet YK: Sender mail 

med yderligere 

spørgsmål vedr. 

projektet til FMK 

 

28. 

marts 

2019 

FMK Byg Mail med besvarelse 

på spørgsmål 

 

7. april 

2019  

Projektet YK: Mail fra 

projektet med 

anmodning om 

møde for hjælp til 

ansøgning 

 

8. april 

2019 

FMK Byg Besvarelsesmail med 

forslag til mødedato 

 

9. april 

2019 

FMK Byg Besvarelsesmail med 

beskrivelse af hvad 

der skal medbringes 

til mødet 

  

 

  

12. 

april 

2019 

Projektet YK: Personligt 

møde med 

sagsbehandler  

30 minutters møde i Faaborg. Sagen gennemgås - 

super god information om hvordan sagen skal 

gribes an hvad angår ansøgning om landzone 

tilladelse og byggetilladelse. Oplysning om 3 

måneders ventetid på svar. 

1.maj 

2019 

Projektet YK: Indsendelse af 

ansøgning om 

landzonetilladelse 

 

mailto:gunnar@landtved.dk
mailto:jepja@fmk.dk
https://www.facebook.com/pages/Fynsland-Lokalsamfund-i-Faaborg-Midtfyn-Kommune/491695430850396
http://www.fynsland.com/index.php


   

                                                                                           

 

                       Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn kommune 
 

 

Formand ■ Gunnar Landtved ■ Lørupvej 7 ■ 5750 Ringe ■ Tlf. 6267 1713 ■ gunnar@landtved.dk 
Adm. ■ Jens Peter Jacobsen ■ Tinghøj Allé 2 ■ 5750 Ringe ■ Tlf. 7253 2024 ■ jepja@fmk.dk 

Facebook: Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune 
Hjemmeside: Fynsland. com   

 

 

10. 

septem

ber 

2019 

Projektet YK: Rykkermail 

for svar 

ingen svar 

1. 

oktobe

r 2019 

Projektet YK: Rykkermail 

for rykker på svar. 

Sendt som cc til 

Christian Tønnesen  

 

1. 

oktobe

r 2019 

FMK Byg Svar-mail fra 

Christian Tønnesen  

Beklagelse over sagsbehandlingstiden.  

2. 

oktobe

r 2019 

FMK Byg Svar mail fra FMK, 

med orientering til 

Projektet og Brev til 

naboer 

Orienterende brev til projektet og kopi af brev til 2 

naboer.  

1. 

novem

ber 

2019 

Projektet YK: Rykker-mail 

for svar 

 

1. 

novem

ber 

2019 

FMK Byg svar på mail, Forventer Landzonetilladelsen er færdig i 

kommende uge. 

12. 

novem

ber 

2019 

FMK Byg Mail fra FMK Byg 

med afklarende 

spørgsmål vedr.- 

antal af sheltere 

 

12. 

novem

ber 

2019 

Projektet YK: Besvarelse af 

mail til FMK Byg 

Præcisering: der er kun tale om 2 sheltere 

12. 

novem

ber 

2019 

FMK Byg Godkendt landzone 

tilladelse givet. 

Offentliggørelse den 12. november med klagefrist 

10. december 2019. 

 

  
28. 

novem

ber 

2019 

Landdistriktskoor

dinator Jens Peter 

Jacobsen og 

Morten Schjøtt 

SJ: 

Dispensationsansøg

ning for at 

tilskuddet fra 

Landdistriktspuljen 

ikke kan anvendes i 

2019 pga lang 

sagsbehandlingstid 

hos FMK Byg 

 

mailto:gunnar@landtved.dk
mailto:jepja@fmk.dk
https://www.facebook.com/pages/Fynsland-Lokalsamfund-i-Faaborg-Midtfyn-Kommune/491695430850396
http://www.fynsland.com/index.php


   

                                                                                           

 

                       Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn kommune 
 

 

Formand ■ Gunnar Landtved ■ Lørupvej 7 ■ 5750 Ringe ■ Tlf. 6267 1713 ■ gunnar@landtved.dk 
Adm. ■ Jens Peter Jacobsen ■ Tinghøj Allé 2 ■ 5750 Ringe ■ Tlf. 7253 2024 ■ jepja@fmk.dk 

Facebook: Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune 
Hjemmeside: Fynsland. com   

 

 

29. 

novem

ber 

2019 

landdistriktskoord

inator Jens Peter 

Jacobsen og 

Morten Schjøtt 

Tilsagn om 

dispensation pga den 

uforskyldte lange 

sagsbehandlingstid 

 

14. 

januar 

2020 

FMK Byg Bekræftelse på at der 

ikke er indkommet 

klager og at 

Landzonetilladelsen 

er givet 

Endelig landzonetilladelse. 

1. maj 2019 – 14. januar 2020.  

16. 

marts 

2020 

Projektet YK: Sender mail til 

FMK Byg for hjælp 

til ansøgning om 

byggetilladelse 

 

20. 

marts 

2020 

FMK Byg mail modtages fra 

FMK Byg 

Henvisning til konkret medarbejder der kan hjælpe.  

27. 

marts 

2020 

Projektet YK: opringning til 

pågældende 

medarbejder 

Kun hjælp til det tekniske - yderligere vejledning 

kunne ikke gives. Opfordres til at søge rådgivning. 

15. 

april 

2020 

Projektet YK indsendelse af 

byggetilladelse for 2 

sheltere og 1 

madpakkehus 

Efter flere forgæves forsøg, lykkedes det med 

assistance fra bygningsingeniør i familien. 

17. 

april 

2020 

FMK Byg mail i E-boks 

modtaget 

 Ændring af sagsnummer, sagsbehandler og 

sagsstatus 

21. 

april 

2020 

FMK Byg opringning fra Olav 

Bojesen vedr. mail 

sendt til Jens Peter 

Jakobsen 

Jeg beskriver projektets udfordringer, og de udsagn 

jeg har mødt om FMK Byg fra Verninge Savværk 

og anlægsgartneren Kristian Præst. Begge 

virksomhedsejere fortæller uafhængigt af hinanden 

at samarbejdet med FMK Byg opleves som 

problematisk. 

Verninge Savværk vil i første omgang slet ikke 

samarbejde med Projektet om opførelse af 

Madpakkehus og Sheltere – de har oplevet rigid 

sagsbehandling og krav til opførelse af 

madpakkehus (Bla. Brudstyrkeberegning) der 

kostede dem mange penge. 

Konklusion: Projektet kan kun anskaffe det 

madpakkehus der tidligere er lavet 

brudstyrkeberegning på, for at undgå fordyrende og 

langsommelig sagsbehandling. 

Efter samtalen eftersender jeg denne ( dog 

foreløbige) registrering. 
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Jeg bliver lovet opringning i uge 18. Har ikke hørt 

yderligere fra Olav Bojesen. 

8. juli 

2020 

FMK Byg Godkendelse af 

byggetilladelse 

 

10. juli 

2020 

FMK    Survey-xact for 

evaluering af kontakt 

med kommunen 

Evalueringen afsluttes uden færdigmelding - eller 

Tak for din besvarelse. Jeg er usikker på om 

undersøgelsen er gennemført. 

 

I sommeren 2020 er der etableret terrasse med rampe finansieret via Landdistriktspuljen, balancebane og 

krybdyrs-creepin med finansiering fra Borgerbudget og opført af frivillige lokale kræfter. 

De lokale pensionister har doneret 2 bord/bænkesæt til den nye terrasse og 2 sæt er yderligere doneret via 

Søllinge Lokalråd. 

I efteråret 2020 plantes der træer efter bevilling fra Borgerbudget, og der laves insekthoteller med 

finansiering fra slå-i gang-puljen. 

Efter modtagelse af  godkendt byggetilladelse går Projektgruppen nu i gang med at søge fonde og puljer til 

finansiering af den resterende del af projektet: opførelse af madpakkehus og 2 sheltere. 

Projektgruppen udtrykker taknemmelighed for den støtte vi har fået for udvikling af vores område, men det 

har været en DRÆBER at få godkendelser igennem FMK Byg.  

Samlet sagsbehandlingstid for opførelse af 1 terrasse, 1 madpakkehus (simpelt og sekundært byggeri) og 2 

sheltere (simpelt og sekundært byggeri) er 16 måneder. Altså 1 år og 4 måneder.  

Vi har i forløbet udelukkende mødt venlighed og imødekommende medarbejdere. 

Jeg vil bede jer politikere overveje om der er den rette sammenhæng mellem den udvikling der ønskes i 

FMK og den mur vi møder når der skal sagsbehandles på vores planer. 

Med venlig hilsen 

Projektgruppen V/ Yvonne Koch, Formand for Søllinge Lokalråd, bestyrelsesmedlem i Fynsland. 
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