
Referat af Landsbyforum, d. 9. oktober i Himlingøje forsamlingshus 
 

Himlingøje bylaug og forsamlingshus, historier fra byen og om samarbejdet mellem foreningerne 

Tusmørkegåtur med historier fra Himlingøje. 

Formanden for Himlingøje forsamlingshus Birgit bød velkommen og fortalte om Himlingøjes historie og om 

de beboere, der i dag benytter sig af forsamlingshuset. Der er meget få børnefamilier og unge, der benytter 

huset (Der er få børnefamilier i byen). Hovedsaligt er der tre til fire grupper, der benytter huset Gymnastik 

forening der bl.a. afholder yoga, bordtennis og står for cykelløbet Vallø rundt. Dertil benytter bylauget og 

menighedsrådet forsamlingshuset. Derudover er der stiftet en visionsgruppe for foreningerne, hvor de 

samarbejder om fremtidige initiativer fx ”støt taget” - deres indsamling til forsamlingshusets tag.  

 

Udvikling Stevns byder velkommen 

Dagsordenen indeholder to vigtige diskussioner: Prioriteterne for landdistrikterne – og 

vedtægter/organisering for en kommende forening. 

 

8 prioriteter efter landdistriktskonferencen – Hvad skal Landsbyforum arbejde med? 

Eva opsamlede fra landdistriktskonferencen i Magleby. Ud af de mange indsatser, der bliver beskrevet i 

”Vision for landdistrikter – samarbejde om udviklingen af Stevns” blev der prioriteret otte: 

• Udbedring af sorte huller i mobildækning 

• Udvikling af offentlig/frivillig transport 

• Aktiviteter for børn og unge 

• Samlings-, aktivitetshuse- og mødesteder 

• Iværksætteri og industrihuse 

• Samarbejde med Stevns Kommune 

• Turismeinfrastruktur 

• Målrettet markedsføring mod bosætning og velkomstpakker 

Se nærmere beskrivelser i dokumentet ”8 prioriteter for de stevnske landdistrikter”. 

Med udgangspunkt i oplægget diskuteredes, hvad de kunne tænke sig at arbejde med. Og hvad man kunne 

gå sammen om. 

Første bord havde lavet en prioriteret liste med kommentarer:  

1. Samarbejde og frivillighed: Samarbejdet med Stevns Kommune er et afgørende punkt. For både 

frivillige og kommunen skal det være et gode i sig selv at have en fornuftig dialog og kontakt.  

2. Digital Infrastruktur: Internetdækning blev nævnt som lige så vigtigt som mobildækning. Samt at 

dækningen burde være jævn ud over kommunen og ikke koncentreret omkring udvalgte steder. 

3. Kulturhuse/mødesteder: Sport er rimelig godt dækket i kommunen. Det folk efterspørger er Kultur. 

Man bør være bevidst om at Stevns kommune er er pendlerkommune – og derfor er der stort 

behov for steder og aktiviteter, man kan mødes om i landsbyerne. 



4. Erhverv: Også vigtigt for landsbyforum – især under en forståelse af, at erhverv og turisme hænger 

sammen. Det er turismen, der giver penge, det er erhverv det hele.  

5. Branding/målrettet markedsføring mod bosætning: Stevns skal brandes. Men i stedet for at forsøge 

at tilbyde det samme som andre kommuner skal man i stedet brande sig på hvad man er 

anderledes med, hvad der er det specielle ved Stevns. 

Iblandt de fremmødte var der bred opbakning til at foreningen især burde beskæftige sig med de tre 

førstnævnte emner (Samarbejde med Stevns Kommune, digital infrastruktur og kultur- og 

forsamlingshuse). Og dertil, at basale forhold som foreningernes økonomi og rekruttering af frivillige er 

afgørende emner. 

Vedrørende kultur- og forsamlingshuse blev det nævnt som problematik, at mange forsamlingshuse har en 

presset økonomi, specielt vedligeholdelse af forsamlingshusene er et problem. Dertil har mange af de 

puljer, som kan søges fokus på nybyggeri og nye initiativer, hvorimod puljer med midler til vedligeholdelse 

er ret begrænsede. Nogle mente, at mødesteder bør tilgodeses af kommunen.  

Der blev udtrykt ønsker om, at landsbyforum kunne påtage sig, kunne være at påvirke verserende politiske 

processer af interesse for landsbyforum. Det blev forslået at man kunne arbejde med et emne pr. halvår. En 

anden tilgang kunne være at lave arbejdsgrupper, der sideløbende arbejder med forskellige emner af 

interesse for landsbyforum.  

Kontakten til Stevns Kommune blev yderligere drøftet: En fast kontakt til kommunen, en 

landsbykoordinator, vil være at foretrække. Det blev diskuteret om det skulle være en højtstående person 

med beslutnings kompetencer eller en på et med ”lavere” myndighedsniveau der til gengæld kan være 

meget mere til stede. Hertil blev det påpeget at en kontaktperson ikke kan sidde ved et møde i 

landsbyforum og træffe beslutninger, der fx har indvirkning på den kommunale økonomi. Når der skal 

skaffes penge, skal det igennem et udvalg. Omvendt kan et stærkt landsbyforum få centrale personer til at 

møde op. Flere former for kommunal tilknytning blev diskuteret. Et andet forslag var 

”Sønderborgmodellen” hvor kontaktperson er lønnet delvis af Sønderborg kommune og af LAG-midler. 

Stabsfunktioner er dog generelt problematiske at oprette i Stevns Kommune. En mulighed kunne være at få 

Birgitte Nielsen fra Plan, teknik og miljø med evt. sammen med en af hendes medarbejdere, da en stor del 

af emnerne vil lande på hendes bord. 

 

Udkast til vedtægter for Landsbyforum gennemgang v. Udvikling Stevns 

Diskussion ved bordene og i plenum – bl.a. af spørgsmålene: 

§ 1 NAVN: Netværksforeningens navn er Landsbyforum Stevns.  Landsbyforum Stevns er stiftet ved det 

stiftende årsmøde 25. november 2019. Netværksforeningen er hjemmehørende i Stevns kommune. 

Bemærkninger: Ingen. 

§ 2 FORMÅL: Landsbyforum Stevns er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening for landsbyerne på Stevns 

og samarbejdspartner med Stevns Kommune.   

Formålet er:   

Stk.1) at fremme livet og udviklingen i de stevnske landdistrikter ved at styrke dialog, samarbejde og 

fællesskab mellem landsbylaugene/borgerforeningerne* i landsbyerne i Stevns Kommune.  



*eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening*; der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør 

overfor andre borgerforeninger og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer 

af interesse eller gavn for områdets beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets 

beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og kommune. Landsbyforeningen er demokratisk 

opbygget med bestyrelser, der er valgt på generalforsamling/årsmøde og skal være åben for alle i 

lokalområdet, der tilslutter sig foreningens formål.  

Bemærkning 1: Tilføjelsesforslag ”at fremme samarbejde med Stevns kommune”. Samarbejde med 

regionen og staten tilføjes som samarbejdspartnere, da den naturlige partner afhænger af det konkrete 

emne der behandles og dermed af den vedkommende myndighed i den pågældende sag.  

Bemærkning 2: Da der ikke findes ”lokalråd” i Stevns kommune, forslås det, at ordet fjernes. 

Bemærkning 3: Der blev efterspurgt en afgrænsning af, hvem der har mandat til at sidde i landsbyforum og 

tale på vegne af en landsby. Er det en repræsentant fra et landsbylaug/borgerforening, der har mandat til 

at sidde i landsbyforum? Hvordan defineres ”et lokalområde” og ”en landsby”? Skal en eventuel 

afgrænsning bygge på en økonomisk størrelse af byen/området og er byer repræsenteret via en 

landsbyforening? Det blev forslået, at hvis en landsby var repræsenteret af 2 personer, så skulle hver 

person have en stemme i landsbyforum. Der var dog umiddelbart større opbakning til at en landsby kun kan 

stille med et mandat/stemme. 

Bemærkning 4: Bemærkning til formuleringen ”Oplysninger til områdets beboere”: Det kræver økonomi at 

oplyse. Hvordan skal en eventuel økonomi for foreningen indtænkes? Var der økonomi i Sønderborg?  

Økonomien drøftedes igen senere på dagsordenen. 

Stk. 2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter og initiativer på tværs af 

landsbyerne i kommunen for at udvikle demokratiet, fællesskabet og det frivillige liv i landsbyerne. Gerne i 

samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller 

øvrige, hvor det fremmer sagen.   

Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på 

vegne af de tilsluttede borgerforeninger uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte 

landsbyer er direkte i kontakt med Stevns Kommune, men fællessager kan bringes til politisk behandling på 

baggrund af beslutninger i Landsbyforum.  

Bemærkning 1: Turist- og erhvervs-partnere skal laves om til Erhverv. Dette kan dog umiddelbart virke som 

om, at turismen er udelukket i stedet for inkluderet hvis det fjernes. Alternativt forslag: ”Erhvervspartnere 

– herunder turisme.” 

Bemærkning 2: Forslag til tilføjelse ”at påvirke den politiske debat om emner med relevans for 

landsbyforum”. Selv om foreningen er partipolitisk uafhængig, kan man godt indskrive at foreningen har til 

formål at følge den politiske debat for emner af relevans for foreningens formål, for at sikre en retning.  

Ikke enighed om dette. 

Bemærkning 3: Trivsel bør skrives ind i formålet.  

Bemærkning 4: Stk. 2 kunne opdeles i flere underpunkter. Dette ville gøre forståelsen enklere.   

§ 3 VALG:  Landsbyforum består af 1 person fra hver borgerforeninger (eller repræsentant for 

lokalsamfundet, se under formål, pkt. 1) udpeget af borgerforeningens bestyrelse. Det er tilladt at deltage 



med flere end 1 person fra hver landsby til møderne i Landsbyforum, men hver borgerforening har 1 

stemme. Medlemmer af Landsbyforum Stevns udpeges lokalt i hht. borgerforeningens egne vedtægter.   

Landsbyforum vælger bestyrelse ved årsmødet. 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og 2-4 

bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode. Den valgte bestyrelse får til opgave at fastlægge datoer samt 

ansvar for koordinering/uddelegering af afholdelse af 3-4 møder årligt. 

Bemærkning 1: ”Landsbyforeningen” skal bruges og ikke borgerforening. 

Bemærkning 2: Det kunne være fordelagtigt hvis to personer fra en landsby kunne møde op, da det vil lette 

arbejdsbyrden og sikre kontinuitet. Det blev drøftet om hver by skulle have to stemmer pr. by. Den løsning 

var der ikke større opbakning til. Hver landsby/landsbyforening, bør tildeles et mandat/en stemme. 

uoverensstemmelser bør være afklaret internt, inden man møder op til landsbyforum.  

Bemærkning 3: Forslag: Samtlige bestyrelsesmedlemmer sidder i en toårig periode, halvdelen af 

bestyrelsen kommer på valg hver år. Fordelene ved dette er at det giver overlap og nye folk hvert år.  

Bemærkning 4: Et forslag om at lave et repræsentantskab i stedet for en bestyrelse blev drøftet. Et 

repræsentantskab kunne mødes 3-4 gang om året og involverer sig i opgaver, man finder det aktuelt at 

beskæftige sig med. I stedet for en bestyrelse kunne en eller flere arbejdsgrupper beskæftige sig 

sideløbende med flere opgaver. Til forsvar for at forme landsbyforum med en bestyrelseskonstruktion, blev 

det fremført at der er behov for en bestyrelse til at sikre kontinuitet og fremdrift i samarbejdet, og at der 

uden en bestyrelse ikke ville være nogen, der har ansvaret for praktikaliteterne for mødeafholdelse. Ved 

hvert møde kunne man, ved en repræsentantskabskonstruktion, pålægge en ny by at afholde det 

kommende møde. Mod dette blev det argumenteret, at det kan dog ”fade” ud, hvis der ikke er nogen der 

har ansvar for næste møde. Diskussionen blev stoppet her, med en tilføjelse om, at Eva og Thomas tager 

imod idéer til forslag på dette område inden næste møde. Således er der mulighed for at indarbejde 

indkommende forslag inden næste møde.  

Bemærkning 5: Forslag: Der kunne være en kommunal observatør der tager referat ved møderne. Dette var 

det udbredt enighed om var en god idé.  

§ 4 ÅRSMØDET:  
Landsbyforum afholder årsmøde senest den 1. december - og indkalder via opslag på fælles IT-platform 
(hvis en sådan etableres) ellers pr. e-mail mindst 4 uger før årsmødet. Årsmødet ledes af en på årsmødet 
valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.  
 
Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.  
 
Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:  
 
1) Valg af dirigent  
2) Valg af referent  
3) Bestyrelsens beretning 
4) Godkendelse af revideret regnskab  
5) Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer 
6) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant  
7) Indkomne forslag  
8) Eventuelt  
 
Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til 

formanden af Landsbyforum, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden årsmødet. 



Bemærkning 1: Formuleringen med IT-platform var der ikke opbakning til. Det blev forslået, at man i stedet 

for ordet ”IT-platform” erstattede ordet med ”indkalde elektronisk”.  

Bemærkning 2: Drøftelse af landsbyforums økonomi: Økonomi er ikke berørt i vedtægterne. Enten kan hver 

forening give et lille beløb, ellers kan man oprette en forening uden nogen økonomi. I tilfælde af det sidste 

blev det bemærket, at møder ikke nødvendigvis skal afholdes i forsamlingshuse, men at møder kunne 

afholdes privat - for spare udgifter til forplejning og leje. 

Hvis man ønsker en selvstændig økonomi i Landsbyforum, kunne en mindre kontingentopkrævning for de 

enkelte foreninger komme på tale. Eks 100 dkk. per landsby årligt. Et kontingent på 100 dkk vil dog ikke 

kunne dække mødeomkostningerne. Dette emne skal gennemtænkes. 

Det bemærkes, at der jo kan indgå økonomi fra Stevns kommune jf. den ansøgning om midler til IT-

platform og midler direkte til landsbyerne – men det vil næppe kunne garanteres, at de midler er sikret 

mod evt. kommunale besparelser, og Landsbyforum skal derfor kunne fungere uanset. 

Bemærkning 3: Revisorer ændres til bilagskontrollanter. 

§ 5 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM  
Eventuel nedlæggelse af landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbyforum og 
herefter vedtages med 2/3 flertal på det årlige møde for alle borgerforeninger.  
Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ. Hvis et 
sådan ikke eksisterer føres pengene tilbage til borgerforeningerne. 
 

Ingen bemærkninger 

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER  
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende 
stemmeberettigede.  
 

Ingen bemærkninger 

§7 ØKONOMISKE BINDINGER  
Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de for landsbyforums indgåede forpligtelser, for hvilke 
alene Landsbyforum hæfter med dens respektive formue. Landsbyforum kan søge eksterne midler til 
specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.  
 
Landsbyforum forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.  
 
Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret.  

 

Bemærkning 1: Domænet Landsbyforum.dk. Foreningen skal have ejerskab over domænenavnet, der pt. 

ejes af Udvikling Stevns. Obs på, at dette i sig selv er en formue – og en udgift.  

 

Udvikling Stevns modtager meget gerne forslag/kommentarer til vedtægterne inden næste møde og 

kommer på baggrund af indkommende forslag, og de ændringer, der er drøftet i aften, med skriftlige 

forslag til vedtægtsændringer. Eva understregede, at jo flere forslag, der kommer ind, jo lettere vil det være 

for Udvikling Stevns at møde frem med fornuftige og gennemarbejdede vedtægter, som landsbyerne kan se 

sig selv i.  

Slutteligt blev de fremmødte opfordret til at overveje, om de selv skal være med i bestyrelsen.  


