
Tilbageblik

På et møde den 18.marts 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Kenni som formand, Hans fortsatte som 
kasserer, Christian bliv ny sekretær, Jørgen og Rune blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Jørgen fortsatte 
som bestyrelsens repræsentant i Landdistriktsudvalget (LDU) og i Landsbyforum (LBF). Christian fortsatte sit 
arbejde i LAG og Rune fortsatte som tovholder på rengøringsudvalget og fortsætter med at organisere 
aktiviteten. Kenni overtager suppleantfunktionen i LDU og LBF. 

På generalforsamlingen blev der vedtaget en liste over de mange aktiviteter, som forsamlingen gerne ser 
implementeret i det fantastiske stykke natur, som er kommet i kommunens besiddelse, efter at militæret 
har forladt øvelsesområdet på Kær Vestermark. I samme svarskrivelse pegede beboerne på Kær halvø også 
på risikoen for at acceptere for mange tiltag – vi ønsker et naturområde i balance til gavn for de fleste.

Bestyrelsen har deltaget i en interessegruppe, hvor en række foreninger er repræsenteret og mener at 
beboernes ønsker er tilgodeset i rimeligt omfang i det endelige høringssvar, som blev tilsendt Sønderborg 
kommune inden for høringsfristen. Det er også bestyrelsens opfattelse, at ønskerne fra Kær halvø er 
indeholdt i det endelige oplæg til fredningsforslaget, som kommunen i samarbejde med Danmarks Natur 
fredningsforening har forelagt fredningsnævnet. Vi afventer stadig nævnets afgørelse, som efterhånden må 
være på trapperne, men vi vil blive meget overrasket såfremt forslaget bliver ændret på væsentlige 
områder.

Bestyrelsen har også deltaget i en række møder i forbindelse med den kommende spejderlejr. Mikkel har 
allerede givet en fyldig information om de mange overvejelser, som et sådan kæmpeprojekt giver anledning 
til. Jeg vil blot tilføje, at det er mit indtryk, at de forskellige parter, som skal bidrage til at projektet blive en 
succes, er godt i gang med at finde hinanden. Bestyrelsen er bl.a. involveret i at afprøve, om ideen om nogle
pallehaver er realistisk.  Historien er ganske kort, at samtlige spejdere skal have tilbudt et måltid, som er 
lokalt inspireret og hvor lokale råvarer indgår. Dertil kræves det, at lokalsamfundene hjælper til med at drive
de forskellige urter frem, så de er klar til anvendelse, når spejderne skal bruge dem.

Bestyrelsen var også repræsenteret ved det årlige borgermøde i Skovhuse den 20. april. Mødet var det 3. i 
rækken og er for alle medlemmer af landsbylaugene, udvalgsformænd (politikere) og embedsmænd.

Målet er i fællesskab at skabe levende landsbyer og eftertragtede bo-miljøer med en lokal forankring i 
Sønderborg Kommune. Vi tager temperaturen på, hvordan det går på national –, kommunal - og lokal plan. 
Udgangspunktet er, hvad vi hver især kan bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt 
samarbejde.

Også sidste år gennemførte vi vores udgave af den årlige rengøringsdag. Rune havde arrangeret at en række
frivillige naturelskere mødtes den 11. april i Wilkenskjelds lade og fordelte ruterne. Bagefter var der pølser 
m.m. som var sponsoreret af kommunens afdeling ”Vej og park”. Vi håber at der, igen i år, vil være 
opbakning til et lignende arrangement som Henriette og Michael, Honninghul 3, har tilbudt at være værter 
for



Så har Hans endelig fået gennemført projektet, der skal munde ud i opsætning af en række infotavler, 5 stk. 
tror jeg, men det kan være at Hans vil informere mere om det. Tavlerne kommer til at indeholde 
informationer på forskellige sprog om vores smukke halvø. Projektet er et eksempel på hvorledes 
udviklingen i dag  foregår i landdistrikterne. Økonomien til tavlerne er skaffet via landdistrikternes 
udviklingspulje, som er en pulje på 200.000 kr./år. Vi har fået et beløb på 18.000 kr. der skal finansiere 
indkøb og opsætning af tavlerne. Forudsætningen for at det kunne lade sig gøre er, at infotavlerne er 
indeholdt i vores udviklingsplan. 

Som en del af projekt zero har vi fået stillet 2 el-cykler til rådighed. Hensigten er at inspirere os alle til en 
mere grøn og bæredygtig trafikkultur. Jørgen har stået for arbejdet med at udlåne cyklerne, og der har 
faktisk været en god interesse for det projekt, selvom der er plads til, at flere kan afprøve cyklerne.

Jørgen har bl.a. fremvist cyklerne på Køreteknisk anlæg i forbindelse med kampagnen ”Vi cykler i dag” den 
7.juni 2015.

I min familie har vi prøvet cyklerne i en periode og jeg var faktisk positiv overrasket over, hvor godt det 
fungerer. Det er muligt både at få ”medvind på cykelstierne”, men også at presse sig selv med god motion, 
hvis det er formålet. 

Hvis der er nogle som er interesseret, er jeg sikker på, at Jørgen kan hjælpe med svar og udlån.

I uge 39 var der åbent hus på museet på Rønhave. Årsagen var den årlige Frivilliguge hvor landsbylaugene 
kan tilbyde mindre arrangementer til kommunens borgere. Det var mit indtryk, at mange fandt det 
interessant at se de forskellige genstande, der repræsenterer mange spændende minder fra vores fortid.

Her, nu og i fremtiden

Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling i opdrag at arbejde for at tilbyde de lokale virksomheder en 
sponsoraftale. Det arbejdes der stadig på, og vi har efterhånden flere ideer til, hvordan en aftale skal 
udformes.

Bestyrelsen er, som det måske er bekendt, også repræsenteret i Landdistriktsudvalget og i Landsbyforum.  I 
disse fora udvikles landdistrikts politikken i Sønderborg kommune. Politikken udmøntes i nogle 
indsatsområder, som samlet set gerne skulle medvirke til, at det bliver mere eftertragtet at bo i bl.a. vores 
område. 

Vi arbejder også på en velkomstfolder som vi vil udlevere til nye tilflyttede beboere. Vi er næsten i mål, men
mangler stadig nogle gode billeder af vores lokalområde. Så – hvis I ligger inde med nogle rigtige gode 
billeder, så må I meget gerne kontakte bestyrelsen.

Også i år vil der blive afholdt en rengøringsdag. Som jeg allerede har nævnt, så vil arrangementet udgå fra 
Honninghul 3 og datoen er sat til søndag den 17. april 2017. Vi vil gerne opfordre alle til at deltage. Det er 
faktisk rigtig hyggeligt og der er mulighed for at man kan lære hinanden lidt bedre at kende. Interesserede 
kan henvende sig til Rune fra bestyrelsen. Det er Rune der står for at koordinere arrangementet og han 
sørger bl.a. for at vi bliver udstyret med poser, gribestænger til at opsamle med og ikke mindst pølser m.m.



Sidste år fik vi en masse blomsterløg, som kommunen tilbød landsbylaugene. Jørgen fik en aftale med et par
lokale ”blomsterpiger”, som har placeres de 350 løg ved Ormstoft og ved Vestermark. Jørgen mener at vi 
måske kan få løg igen i år, og hvis nogen er interesseret i at placere og sætte dem, så kan de kontakte 
Jørgen.

Så har Mikkel fortalt om de forventninger han og kommunen har til landbyområdet i anledning af den 
kommende spejderlejr. Vi skal bl.a. afprøve palleurtehaverne og drage erfaringer til gavn for de mange 
spejdere. Efter spejderlejren vil det være, muligt at vi kan overtage pallerne og evt. benytte dem til at plante
blomster i og ad den vej medvirke til at forskønne vores halvø.

Bestyrelsen er også blevet tilbudt at deltage i det store folkemøde på Bornholm i juni måned, men jeg tror 
ikke, at vi kan afse tid til det.

Det årlige borgermøde bliver i år afviklet i Kegnæs forsamlingshus den 19. april 2016. Mødet er igen for alle 
medlemmer af landsbylaugene, landdistriktsudvalget, udvalgsformænd (diverse politikere) og 
embedsmænd. Formålet er endnu engang at skabe forståelse for hinandens behov i bestræbelserne på at 
tilvejebringe vækst og positive livsvilkår i landdistrikterne. Bestyrelsen vil igen i år være repræsenteret.

Vi skal endnu engang revidere vores udviklingsplan. Som bekendt er planen det værktøj, som vi skal 
anvende i forhold til kommunen, såfremt vi har ønsker om et eller andet herude. Udviklingsplanen skal 
indeholde de ønsker vi har om trafikale forhold, udsmykning, turismetiltag eller andre naturønsker for at 
kommunen kan indarbejde ønskerne i de overordnede kommunale og regionale planer. Det betyder at hvis 
vi f.eks. har ønsker om stisystemer, så skal det fremgå af vores udviklingsplan – ellers får vi ikke kommunen 
til at bakke op om evt. projekter. Derfor skal vi også bruge lidt tid på at snakke udviklingsplan senere på 
aftenen.

Vi er ikke kommet i mål med vores ønsker om en færdiggørelse af vores cykelsti på Vestermark. Vi har fået 
tilsagn om, at der arbejdes på at finde midler til det, men det er lidt op ad bakke. 

Det var ordene, jeg håber, at det giver anledning til nogle bemærkninger.
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