
REFERAT af 2. stormøde i Landsbyklyngen Lundby-Bårse 
afholdt 8.2.2016 i Svend Gønge Hallen 

 
Deltagere 

Elise Olsen, Jens Hallqvist, Anders Madsen, Wessel Doldersum, Ken Heddinge, Peter Chri-
stensen, Søren Meinertz, Henrik Vang Olsen, Henrik Westergaard, Line D. Abildgaard, Allan 

Hansen, Frantz Hansen, Orla Andersen, Anne-Line Møller Sutcliffe, Marie Lenstrup 
 
 
1. Projektets baggrund  - kort 
Efter en kort præsentationsrunde af alle mødets deltagere, fortalte Marie Lenstrup (ligeledes 
kort) om baggrunden for og formålet med landsbyklyngeprojektet, projektets arbejdsmetoder 
forventede produkter i form af viden, organisering og fælles kommunikation.  
 
2. Styregruppens og interessentgruppens medlemmer 
Alle de mulige interesserede, som vi på sidste møde aftalte at kontakte, er blevet kontaktet, og 
som det fremgår ovenfor deltog mange nye ansigter. Nogle få yderligere afventer og holdes 
orienteret af den, der har kontakten. Emnemæssigt dækker den store interessentkreds nu alle 
de interesser, vi har stræbt efter at favne. Geografisk er det kun Udby, der ikke umiddelbart er 
repræsenteret. 
 
Vi arbejder med en struktur med en ret fast styregruppe, som har ansvar for at beslutninger 
tages, initiativer koordineres og fremdrift i projektet fastholdes. Styregruppen mødes (mindst) 
en gang om måneden. Interessentgruppen modtager dagsorden til og referat fra styregruppens 
møder, og man er velkommen til (efter tilmelding) at deltage i møder, som berører ens særlige 
interesseområde. Alle opfattes som projektets ambassadører og må meget gerne fortælle om 
projektet og eventuelt involvere flere interesserede i arbejdet. 
 
Styregruppen består nu af 
Elise D. Olsen, Henning Elsmark, Henrik Vang Olsen, Jakob Ishøy, Line D. Abildgaard 
Orla Andersen, Steen Nielsen, Søren Meinertz. Desuden overvejer Ken Heddinge og Frantz 
Hansen, om de vil deltage i styregruppen. 
 
3. Faciliteter og mødesteder - brainstorm 
På basis af emneinddelte kort over området brainstormede alle omkring faciliteter og møde-
steder bredt forstået. Desuden inddrages Orlas oversigt over faciliteter i området dækket af 
Lundby Lokalråd og Hennings oversigt over faciliteter i området dækket af Bårse-Beldringe 
Lokalråd. Alle disse oplysninger samles af Anne-Line, og resultatet præsenteres på næste 
møde i form af kort og en samlet oversigt. 
 
Dette materiale danner basis for videre arbejde med de typer af faciliteter, vi vælger at foku-
sere på. Hensigten er dels at samle viden om de enkelte faciliteter (såsom størrelse, tilgænge-
lighed, pris for leje, kontaktperson mv.) og dels at undersøge, om der er basis for samarbejde, 
udviklingsprojekter eller lignende. Dette kan blandt andet foregå i forbindelse med interes-
sentgruppeinterviews, som Marie skal afholde. 
 
  



4. Spørgeskema / borgerundersøgelse – orientering 
Der er fra DGIs sekretariat udarbejdet et spørgeskema med en del faste spørgsmål, som skal 
tilpasses vores område, og der er desuden mulighed for at vi stiller yderligere spørgsmål – 
både afkrydsningssvar og fritekstsvar er mulige. Vedhæftet til referatet er de fælles dele af et 
spørgeskema, som er blevet brugt i et af de andre pilotprojekter. Det samme skema kan testes 
på nettet her: https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=G93F5CWQ1PCP. 
 
Vi havde en indledende diskussion af, hvilken type spørgsmål, vi selv ønsker at stille. Særligt 
ønsker vi at være opmærksomme på, at spørgsmålene er åbne nok til, at vi kan få overra-
skende svar, uden dog at blive så åbne, at svarene stritter i alle retninger. Styregruppen arbej-
der videre med spørgsmålene og vil fremlægge sit forslag på det næste møde. 
 
Vi diskuterede også, hvordan vi får udbredt kendskab til undersøgelsen, sådan at flest muligt 
borgere besvarer den. Der var forslag om en foromtale i menighedsbladene:  

 Menighedsbladet for Køng/Svinø sogne dækker 1100 hustande. Kontaktperson Elise 
Olsen, deadline fredag den 19. februar 2016. Bekræftet. 

 Menighedsbladet for Sværdborg/Lundby sogne dækker ca.1000 hustande. Kontaktper-
son Maj-Britt Nielsen, deadline for udbringning 11. marts 2016. Ikke bekræftet. 

 Menighedsbladet for Bårse/Beldringe sogne dækker ??? hustande. Kontaktperson 
Henning Elsmark, deadline endnu ikke bekendt. Bekræftet. 

 
Vi kan også bygge på interessen fra Sydsjællands Tidende i projektet, måske gennem en an-
nonce støttet af redaktionel omtale. Vi kunne overveje at udlodde en præmie blandt de besva-
relser, der angiver deres email adresse. Undersøgelsen kommer til at ligge på nettet, men vi 
har også mulighed for at modtage besvarelser på papir, da Line har tilbudt at taste sådanne be-
svarelser ind (inden for rimelighedens grænser). Alle disse overvejelser overlades til kommu-
nikationsgruppen (se nedenfor), som vil fremlægge sine anbefalinger på det næste møde. 
 
5. Kommunikationsgruppe 
Det er vigtigt, at projektet får udarbejdet en fælles kommunikationsplatform. Til det formål 
indgår i projektdesignet et års abonnement på CMS-systemet Infoland.dk samt støtte fra DGIs 
sekretariat til at implementere vores egen løsning, dvs. eget domænenavn, eget grafiske ud-
tryk, og egen struktur på indholdet. Desuden ligger der som sagt en umiddelbar opgave i at 
formidle spørgeskemaundersøgelsen.  Henrik Westergaard, Line Abildgaard og Orla Ander-
sen har meldt sig til kommunikationsgruppen, og der er plads til flere gode kræfter. 
 
6. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
_______________________ 
 
Næste møde afholdes mandag d. 14. marts kl. 19, forhåbentlig i Graverboligen, Hastruvej 2 
i Beldringe – stedet bekræftes i dagsorden. Emnerne er dataindsamling (spørgeskemaundersø-
gelse, facilitetsanalyse og interessentgruppeinterviews), identitet og kommunikation (navn og 
logo, hjemmeside) samt borgermøder (hvornår, hvordan). 
 
Desuden mødes styregruppen og kommunikationsgruppen d. 23. februar kl 18 i Køng 
Forsamlingshus for at diskutere indhold og oplysningskampagne ifm spørgeskemaet. 


