
 
DAGSORDEN 

 
Landdistriktsudvalget  

Mandag den 5. oktober 2009 kl. 17.30 – 20.00. 
 

Rådhustorvet 5, 2. sal - indgang gennem gården.  
 
 
 

Afbud fra Anders Brandt, Ulf Nørulf og Joan Mortensen 
 
 
Dagsorden 
 
1. Orientering 
Kultur har betydning for vækst. 
Orientering om Budget. 
 
2. Orientering fra landsbyforum 
Intet nyt 
 
3. Landdistriktsfesten 
Man var generelt begejstret. 
Men musikken bør ikke være så høj, en anden gang. 
Gøre opmærksom på at det er det enkelte laug, der administrere uddelingen 
af invitationer, og derfor er det ikke ens fordelt. 
 
4. Fordeling af midler fra Landdistriktspuljen. 
Der vil på mødet blive uddelt en oversigt over ansøgninger 
Det blev besluttede, at man skal afrapportere, som med Ildsjælepuljen. 
Midlerne bliver givet, men udbetales først når de formelle ting er i orden. Det 
er en fordel have en tilkendegivelse fra myndighederne, om at der er 
sandsynlighed for at man kan få tilladelse. 
Der skal oplyses hvornår man forventer at bruge midlerne. Efter et år skal der 
afleveres et tilsagn om at projektet stadig er i gang. 
Man skal søge via Infoland. 
Der bliver som udgangspunkt ikke givet midler til forplejning. 
Udvalget ønsker ikke at støtte konkurrenceforvridende ting. 
 
Ekstra mulighed for at ansøge inden 1. december. Vi skal i den forbindelse 
oplyse hvad vi mangler i forbindelse med ansøgningen. 
Der skal udarbejde en procedure, som skal forelægges til mødet i november. 
 
 
 
 



Fordeling af midler: 
 
Dynt  
Har søgt om 5000 kr. til borgermøde om forfaldende huse. 
Der bidrages med 5000 kr. til det offentlige borgermøde, men der bidrages 
ikke til kaffen. 
 
Egen 
Der gives 70.000 kr. til legeplads i Egen. 
 
Elstrup 
Ansøger om et festtelt, der bidrags ikke til teltet, da det ikke er i 
overensstemmelse med udviklingsplanen. Umiddelbart er det udvalgets 
opfattelse, at vi ikke ønsker at støtte køb af telte da det kan virker 
konkurrenceforvridende. 
 
Elstrup 
Ansøger om skiltning med Legende børn. Udvalget har besluttede at bidrage 
med 19.800 kr. til skilte og spejle såfremt der foreligger en godkendelse fra 
myndighederne. 
 
Hundslev, Almsted og Notmark 
Der bidrages med 45.500 kr. til porcelæn og bestik, borde og stole,  
kaffemaskine, el-koger, komfur, opvaskemaskine, køleskab og sofa, stole, 
bord, reol, skabe samt belysning. 
 
Svenstrup 
Der bidrages med 22.500 kr. til historiske infotavler, såfremt der opnås 
tilladelser til opsætning af tavlerne. Udvalget opfordre til at der kommer flere 
sprog på infotavlerne. 
 
5. Orientering om uge 40 i Sønderborg Kommune 
Vedhæfte skrivelse fra Julie 
 
6. Landsbypedel 
Udsat til næste møde hvor Connie Mark Skovbjerg og Steffen Damsgaard 
deltager. 
 
7. Brug af midler til skulptur 
Der er kommet afslag fra regionen, da de ikke giver til faste anlæg. 
Vi ansøger kunstfonden igen. 
Landdistriktsudvalget besluttede at bidrage med 140.000 kr. til indkøb af 2 
skulptur. 
 
8. Hvordan bruger vi kunstskolen ideer? 
Vi orienteret om vores planer om at nedsætte en gruppe der arbejder med 
hjemmesiden, og hvorledes vi får attraktioner på vores hjemmeside. 
 
Der ønskes et link til de andre laug. 



 
9. Eventuelt 
Der ønskes mere information på kommunens hjemmeside, om 
landdistriktsarbejdet, der arbejdes med kommunikation om dette. 
 
Evaluering af det organisatoriske arbejde. Politisk er man på nuværende 
tidspunkt interesseret i at det er et adhoc udvalg. 
Men græsrødderne skal organiseres på en anden måde. 
Det blev foreslået at der udarbejdes et oplæg til en anden måde at organisere 
sig på. Der var forslag om at lave distrikter. Vi udarbejder et kommissorium, 
som fremlægges på mødet i november. 
 
Næste møde, punkt med forslag til en evt. telttilskudspulje 
 
Der afholdes et møde i landdistriktsudvalget d. 8. december kl. 16.30 til 
22.00. Efterfulgt at julefrokost med landsbyforum. 


