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Indledning
Med Vision 2021 og Politikken for det aktive medborgerskab har Nordfyns Kommune sat
tonen for hvordan kommunen som organisation møder og samarbejder med civilsamfundet.
I udmøntningen af budgetaftalen for 2019-2022 står der under punkt 8 beskrevet, at
forligspartierne fortsat prioriterer stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde
med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalråd.
Det var derfor et politisk ønske, at der blev gennemført en række dialogmøder med
lokalområderne med fokus på bæredygtige lokalsamfund. Udgangspunktet for dialogmøderne var Vision 2021 og visionstemaet ”Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn”.
Det blev besluttet at gennemføre i alt 6 dialogmøder, fordelt på lokationer i de 6 Nordfynske skoledistrikter, på tværs af lokalråd. Nordfyns Landdistriktsråd og de enkelte lokalråd blev inviteret til at give input til hvilke emner, det ville være interessant at bringe op
på dialogmøderne. Dette skulle sikre relevans og forankring hos Nordfyns Landdistriktsråd samt de enkelte lokalråd og deres lokale udviklingsplaner. Møderne var startskuddet
til et endnu tættere samarbejde på tværs af land, by, lokalråd og Nordfyns Kommune.

Overskriften for samtlige dialogmøder var ”Bæredygtige lokalområder”. Målsætningerne for dialogmøderne blev formuleret således:
 At styrke nærdemokratiet og fællesskabsfølelse.
 Skabe idéer og inspiration til udvikling af Nordfyns Kommune.
 At Vision 2021 bliver nærværende for borgerne.
 At borgerne får fornemmelsen af kommune 3.0, som søger nye former for velfærdsudvikling.
 At borgerne skal være med til at gøre lokalsamfundene bæredygtige.
 Skabe grobund for tværgående projekter.
Administrationen sammensatte en arbejdsgruppe på tværs af organisationen til koordinering og gennemførelse af dialogmøderne. Landdistriktsråd, lokalråd og udvalgsformænd fungerede som nøglepersoner ved drøftelserne på de enkelte dialogmøder.
Denne rapport samler og analyserer ideer, forslag og perspektiver, der kom frem på
møderne. Rapporten afrundes med forslag til det videre arbejde på baggrund af dialogmøderne. I rapportens bilag findes rå-materialet med borgernes input fra hvert af de
seks møder.
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Dialogmødernes form og mål
Der er i alt 14 lokalråd i Nordfyns Kommunes landdistrikter. Dertil kommer lokalrådet for Otterup samt Søndersø Borgerforening. Det betød, at hvert dialogmøde skulle dække 2-3 lokalråd/borgerforeninger, enkelte steder fire.
Tirsdag den 7. maj - Veflinge Forsamlingshus - målrettet borgere i Veflingeområdet, Morudområdet og Paddesø.
Onsdag den 8. maj - Lunde Forsamlingshus - målrettet borgere i Hjadstrup-Lunde, Otterup
og Skovløkkeområdet.
Tirsdag den 14. maj - Skåstrup Forsamlingshus - målrettet borgere i Skovby-Guldbjerg, Ore
Sogn, Bogense og området Nordfyns Perle.
Onsdag den 15. maj - Café Det Gamle Mejeri - målrettet borgere i Særslev, Hårslev, Ejlby og
Melby sogne.
Tirsdag den 18. juni - Skamby Multihus - målrettet borgere i Skamby og Søndersøområdet.
Onsdag 19. juni - Bårdesø Forsamlingshus - målrettet borgere i Løkkemarken, Krogsbølle
Sogn, Nordfyns Ungeområdet, Hasmark-Egense-Norup og Nordfyns Perleområdet.
Forud for hvert dialogmøde holdt arbejdsgruppen møde med de pågældende lokalråd/borgerforeninger for at afstemme forventningerne og sætte rammen. Dermed gav vi
også mulighed for, at lokalrådene selv kunne præge ”deres” møde, hvis der var nogle særlige behov og ønsker, der gjorde sig gældende. De seks møder blev meget ens i opbygningen, men med få, lokale forskelle.

Opbygning af møderne
Hvert møde varede to en halv time. Der var et nøje tilrettelagt program for aftenen, som
arbejdsgruppens medlemmer stod for at styre.
Alle møder startede med fællesspisning, efterfulgt af velkomst ved borgmesteren og lokalråd. Herefter fremvistes filmen Bæredygtige Lokalområder, som viser seks lokale, nordfynske
projekter, som hver især bidrager til den bæredygtige udvikling i lokalsamfundet. Formålet
med visning af filmen var at give de fremmødte ensartet inspiration til gruppearbejdet.
Efter filmen gik gruppearbejdet i gang; hver gruppe valgte ét emne blandt fem mulige, som
lå på deres bord. Der var i alt 15 emner, som grupperne kunne arbejde med. Af hensyn til
overskueligheden og tidsplanen fik hver gruppe dog kun fem af de 15 emner at vælge imellem. Alle emner var repræsenteret som mulige valg i mindst to grupper ved alle møder.
Bordformanden i hver gruppe sørgede for at alle idéer blev skrevet ned på en stor planche.
Hver gang en idé kom på bordet, blev gruppen bedt om at forholde sig til hvad man selv
kunne gøre for at gennemføre idéen og hvad man kunne gøre i samarbejde med andre.
Efter 20 minutter skiftede bordformanden bord og tog bordets planche med sig og kvalificerede den første gruppes input i en ny gruppe.
Efter yderligere 20 minutter i grupperne præsenterede hver bordformand gruppens idéer i
plenum. Herefter fik hver deltager en prik, som de måtte sætte på den idé eller det emne,
de brændte mest for. Det kvalificerede idéarbejdet yderligere via en demokratisk øvelse.
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Filmen Bæredygtige Lokalområder er tilgængelig, så den kan bruges i forskellige sammenhænge, blandt andet på de sociale medier. Filmen er desuden blevet splittet op i de seks
projekter, så der både er den lange, sammenhængende film og seks kortere film, der hver
omhandler ét projekt. Filmmateriale kan hentes via dette link: https://www.skyfish.com/p/nordfynskommune/1564509

Deltagerantal
Godt 500 deltagere har i alt været mødt op til vores dialogmøder. (OBS. ikke unikke – dvs.
der er 15-25 gengangere på hvert møde)
Fordeling på møderne
Veflinge 7. maj 2019 – ca. 95 fremmødte i alt
Lunde 8. maj 2019 – ca. 80 fremmødte i alt
Skåstrup 14. maj 2019 – ca. 70 fremmødte i alt
Særslev 15. maj 2019 - ca. 110 fremmødte
Skamby 18. juni 2019 - ca. 80 fremmødte
Bårdesø 19. juni 2019 - ca. 85 fremmødte

Opfyldelse af målene
Forud for møderne var der formuleret seks mål for dialogmøderne, disse præsentes nedenfor med arbejdsgruppens vurdering af hvordan målene er blevet opfyldt.


At styrke nærdemokratiet og fællesskabsfølelse
 Der var god opbakning til møderne. Deltagerne bidrog i høj grad til møderne med
idéer. Samtalen og fællesspisningen var et centralt element.



Skabe idéer og inspiration til udvikling af Nordfyns Kommune
 Der er indkommet mange idéer, og deltagerne har fået meget med hjem, som de
selv kan arbejde videre med lokalt og på tværs af lokalområder.



At Vision 2021 bliver nærværende for borgerne
 Store roll-ups var placeret synligt ved alle møder. Borgmesteren fik talt møderne ind i
Visionen i sin introduktion og i sin afslutning. Dermed var Vision 2021 med til at rammesætte møderne. Filmen Bæredygtige Lokalområder lægger sig op ad intentionerne i
Vision 2021’s Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen. Eksemplerne i filmen tydeliggør
visionens mål om samskabelse.



At borgerne oplever, at Nordfyns Kommune søger nye former for velfærdsudvikling sammen med borgere og lokalsamfund
 Metoden med dialogmøderne, hvor vi sammen finder løsninger, er i sig selv en involverende måde at samarbejde/samskabe på tværs af lokalsamfund og kommune .



At borgerne skal være med til at gøre lokalsamfundene bæredygtige
 500 deltagere med stort engagement viser den lokale interesse for at udvikle sit lokalområde.



Skabe grobund for tværgående projekter
 Det er arbejdsgruppens indtryk, at mange lokalråd ”fandt” hinanden ved møderne. Vi
fik gennem møderne et større kendskab til lokalområderne og til de idéer og behov,
der er de forskellige steder. Det giver grobund for et mere målrettet arbejde med
landdistriktsudviklingen fremover og en fornemmelse af de emner, hvor man kan arbejde på tværs.
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Analyse af de indkomne idéer
Introduktion til analysen
Inden dialogmøderne blev gennemført blev der lavet 15 emner, som grupperne til dialogmøderne kunne vælge at arbejde med. Emnerne blev udvalgt på baggrund af drøftelser
med kommunalbestyrelsen og lokalrådene.
De 15 emner var:
1. Byudvikling
2. Samlingssteder
3. Natur
4. Demografi
5. Fællesskab
6. Det gode liv
7. Det sunde Aktive Liv
8. Børn og Unge
9. Bæredygtighed
10. Samarbejde på tværs
11. Mobilitet
12. Lokale ildsjæle
13. Kultur
14. Rekreative områder
15. Arbejdspladser
Imidlertid er der under flere af emnerne tråde til de andre emner: Eksempelvis ligger der
mange forslag og idéer til Samlingssteder og Natur under emnet Byudvikling. Derfor har vi foretaget en yderligere sortering og vurdering af de indkomne idéer. Der er taget udgangspunkt i de idéer, som deltagerne på de 6 møder har valgt ud som de vigtigste ved at tildele
dem prikker.
Herefter er de prioriterede idéer samlet under nogle mere præcise overskrifter i forhold til,
hvad der reelt set blev talt om under gruppernes arbejde med de udvalgte emner.
Det præsenterer et samlet billede for hele Nordfyn, hvor indsatsområderne Fællesskaber,
Natur og Lokale mødesteder bliver de midler, der skal til for at sikre de bæredygtige lokalsamfund fremover. Hvert indsatsområde har et antal indsatser/undertemaer, der hver især
fungerer som mulige samarbejdsplatforme.
Centralt for alle indsatser er Trafik – transport og sikkerhed, som skal muliggøre og understøtte indsatsområderne. Bæredygtige lokalsamfund og Bosætning er det underliggende
formål, som indsatsområderne skal muliggøre.
Nedenstående figur sammenfatter visuelt de ideer og perspektiver der kom frem:
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Visuel præsentation af analysens konklusioner

Oversigt: prioriterede emner og samarbejdsplatforme.

Nedenfor beskrives de enkelte elementer, temaer, ideer og forslag, som borgerne har prioriteret på de 6 dialogmøder.

Emnet ”Fællesskab” kom sammen med ”frivillige” til at være omdrejningspunktet for mange drøftelser og som hænger meget
sammen med hvor vi skal være fælles – Lokale mødesteder både
indenfor og ude i naturen.
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Samarbejde imellem foreninger, skole, kirke og kommunen
Overordnet koordinering af Landdistriktsrådet og Lokalråd
Lokale arbejdsgrupper
Kaffegrupper
Ungdomsråd
Fastholde foreninger og spejdere m.fl. lokalt







Fælles kalender
Hjemmeside
Facebook
App – min landsby / Boblberg.dk
Go More









Fællesspisning
Fælles byfest
Foredrag
Teaterevents
Banko
Fælles gåture
Musikfestival

Emnet ”Lokale mødesteder” udsprang fra drøftelser om samlingssteder og fællesskab, som kan foregå i forskellige rammer til forskellige aktiviteter inde som ude.










Multihus
Borgercafé
Grillpladser/bålpladser
Forsamlingshuse
Udnytte hallerne bedre
Fredagscafé/ishus/mobilcafé
Bådhavn
Fuglsang






Samlingssted for unge og sport
Værksted for unge
Kultur tilbud til unge
Spillesteder




Samarbejde mellem skole og foreninger
Bevarelse af skolerne

Emnet ”Naturen” gik igen på alle dialogmøderne, hvor der var
stor fokus på sammenhæng og tilgængeligheden af naturen,
som et stort gode i Nordfyns Kommune. Naturen er et naturligt
sted at mødes og være aktive sammen på.
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Naturpark
Naturlegeplads
Mere skov
Oprensning af gadekær









Vandrestier
Cyklestier (skolevej)
Naturstier
Stier på gamle jernbanespor
Sammenhængende stisystem
Bevarelse af grøftekanter
Informationstavler og bedre afmærkning

Emnet ”Trafik” blev drøftet både som transport fra A til B til indkøb,
job og uddannelse, som sikker skolevej for børn. Trafik er sat i midten af figuren, da den binder emnerne sammen og dermed lokalsamfundet(ne) sammen.






Mere viden om teletaxa
Delebiler
Bedre busforbindelser
Fælles minibusrute

Emnet ”Bæredygtige lokalsamfund – bosætning og fastholde” er resultatet af Fællesskaber,
Lokale mødesteder, Naturen og Trafik og er med til at brande lokalområderne og kommunen, som understøtter det levede liv i lokalområderne, så det både tiltrækker og fastholder
flere mennesker i de enkelte lokalområder.





Bedre lånemuligheder
Attraktive byggegrunde
Forskellige boligformer
Velkomstpjece til nytilkomne
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Lokale idékataloger
Det lokale idékatalog er en opsamling af de højest prioriterede emner og idéer fra hvert
møde. Det giver lokalområderne mulighed for at se, hvad de i fællesskab har udvalgt som
det vigtigste i forhold til lokaludvikling i deres eget område.

Opsamling fra Veflinge 7/5
Veflinge og Morud
Bevarelse af skolen i Veflinge var mødets topscorer med 8 prikker.
Skoler og institutioner
Udbygge anvendelsesmuligheder ved skole og hal. Markedsføring af skolen. Mere samarbejde mellem skoler og institutioner og skolerne imellem. Masterplan for Veflinge Skole. Bevare skolen i Veflinge. Inddrage skolekøkkenet i byens aktiviteter.
Boliger, bosætning og tilflyttere
Gøre byggegrunde mere attraktive og byggemodne dem. Lejeboliger i Veflinge. Invitere
banken til møde om lånemuligheder i Veflinge. Undersøgelse af, hvorfor folk flytter til Veflinge. Oprette en lokal husbørs. Hvordan formidler man velkomsten til nye tilflyttere?
Trafik og trafiksikkerhed
Mere viden om teletaxa. Delebiler. Bedre busforbindelse eller alternativer. Trafiksikkerhed for
skolebørn. P-plads ved Veflinge Skole. Chikaner på Banevej. Etablering af fortov.
Stier, natur, forskønnelse og information
Renovering af gammel legeplads. Synlig skraldespand ved bålhytten. Flere legepladser.
Smukke og sikre grøftekanter. Sammenhængende og markerede stisystemer på tværs i
byen og langs markskel. Infotavler til oplevelser og services, også udenfor Brugsen.
Fællesskab, frivillighed
og aktiviteter
Erfaringsudveksling med
andre lokalområder. Ældre, der hjælper ældre.
Købe ind lokalt. Streame
foredrag fra Aarhus Universitet. E-sport. ”Forhavedag”.
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Opsamling fra Lunde 8/5
Hjadstrup-Lunde, Skovløkken og Otterup
Rydning af jernbanesporet ved Lunde Å var mødets topscorer med 6 prikker

Lokale mødesteder – især for unge
Legeplads ved forsamlingshuset. Samlingssted for unge udover sport. Udendørs motionscenter. Udnyt de lokale muligheder for mødesteder, der allerede er(Forsamlingshuset og Græshoppen). Bedre udnyttelse af hallerne i tidsrummet 14-16.30. Værksted for unge.

Fællesskab og samarbejde
Opslag på hjemmeside om muligheder. SMS-lister og Facebooks. Blomsterfællesskab - samarbejde mellem lokalråd og gartnerier. Lokal udsmykning til jul og konfirmation. Kaffeklubber. Samarbejde mellem Otterup og Hjadstrup-Lunde lokalråd. Samarbejde om GO-MORE i
lokalområderne. Ungdomsråd for de 3 lokalråd.

Stier og transport
Rydning af jernbanespor ved Lunde Å i samarbejde med Nordfyns Kommune, lodsejere og
Friluftsrådet. Sikker trafikvej til sportsplads fra Lunde Bygade. Udbygge stisystem – naturstier,
blomsterstier. Trafik på tværs i kommunen.
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Opsamling fra Skåstrup 14/5
Ore Sogn, Skovby, Nordfyns Perle og Bogense
Pop-up samlingssteder var topscorer med 4 prikker.
Lokale mødesteder
Pop-up samlingssteder på forskellige steder. Fredagscafé i forsamlingshuset. Kulturtilbud for
de yngre. Spillested. Mødesteder for unge. Foreningsdrevet ishus/mobilcafé. Badmintonbane. Kulturhus. Udnyttelse af sportsforeninger/klubhuse.
Aktiviteter
Fælleskalender for hele Nordfyn. Facebook, både til spontane tiltag og som netværk til udvikling af fortløbende aktiviteter. Musikfestival. Gåture i fællesskab.

Opsamling fra Særslev 15/5
Hårslev, Særslev, Ejlby og Melby
Naturpark Særslev var topscorer med 11 prikker.
Natur
Naturpark Særslev. Vandrestier rundt om byen. Flere rekreative områder. Grønne cykelstier.
Fællesskab og samarbejde
Samarbejde mellem foreningerne, skole, kirke. App – Min Landsby. Fællesskab med affald/øjenbæ-kampagne. Fælles kalender. Kaffegrupper.
Bosætning og Tilflyttere
Folder til tilflyttere. Virksomheder i velkomstpakke. Billige byggegrunde. Velkommen til de
nye med info om muligheder, fritid, foreninger. Teaterevent med udgangspunkt i Matador.
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Opsamling fra Skamby 18/6
Søndersø og Skamby
Søndersø Naturpark var topscorer med 10 prikker.
Fællesskab og samarbejde
Bruge multihuset. Borgercafé. Foreninger og samarbejde. Synliggørelse. Hjælp fra kommunen med oplysning.
Natur og forskønnelse
Plante mere skov. Samle skrald-dag. Søndersø Naturlegepark. Renovering af Bredgade.
Forskønnelse.
Transport
Cykelstiprojekt. Kommunikation om teletaxa. Fælles minibusrute.

Opsamling fra Bårdesø 19/6
Krogsbølle, Løkkemarken, Nordfyns Unge, Hasmark-Egense-Norup og Nordfyns Perle
Tilgængelighed og sammenhæng i stisystemer var topscorer med 13 prikker.
Fællesskab, aktiviteter og samlingssteder
Grillpladser og bord-bænkesæt. Det sociale sammenhold. Fælles byfest. Fællesspisning.
Forsamlingshus. Klubhus. Skolen. Multihus. Overordnet koordinering fra Landdistriktsrådet,
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Lokalråd og NEET. Fastholde foreninger, spejder og teater. Flere aktiviteter: Bådehavn, Beachvolley, Fuglsang, Foredrag og Banko.

Stier og natur
Tilgængelighed og sammenhæng i stisystemer (sammen med kommunen). Bedre afmærkning, bedre info osv. Udvidelse af naturcykelsti. Landskabsforskønnelse. Lokal arbejdsgruppe,
der arbejder med natur. Oprensning af gadekær (i samarbejde med kommunen). Vandrerstier.
Skoler og institutioner
Cykelstier  sikker skolevej. Ro om eksistens. Fastholde skoler og institutioner.

Det videre forløb
Denne rapport udgør den samlede opsummering fra dialogmøderne med temaet Bæredygtige Lokalområder. De individuelle og kollektive indtryk som kommunalbestyrelsens medlemmer indgår, sammen med rapporten i arbejdet med budget 2020. Administrationen faciliterer en proces i forbindelse med budgetseminar d. 26. september, hvor kommunalbestyrelsen vil have anledning til at drøfte, hvordan input fra dialogmøderne skal arbejdes ind i budget 2020.
Nordfyns Kommunes Landdistriktsråd modtager ligeledes denne rapport, dels til inspiration
for arbejdet i landdistriktsrådet og dels til mulig videreformidling til lokalrådene i Nordfyns
Kommune.
Der sikres desuden en evaluering af både form og indhold af dialogmøderne i forskellige
fora, med henblik på at alle, såvel politikere, administration, lokalråde og Landdistriktsråd
kan lære af forløbet.
For en direkte feedback fra borger det sidste dialogmøde henvises til filmen via dette link:
https://www.skyfish.com/p/nordfynskommune/1564509/40760813
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Fremadrettet vil den viden, som er fremkommet på dialogmøderne også blive bragt i spil i
forbindelse med politikudvikling og visionsarbejde.

14 | Bæredygtige
lokalområder

Bilag
Opsamling af plancherne. Førstesortering af de indkomne idéer.
Kort opsummering - Top tre emner for hvert af de 6 møder
7. maj Veflinge og Morud:
1. Byudvikling. 4 grupper 23 prikker
2. Samlingssteder. 1 gruppe. 16 prikker
3. Natur. 2 grupper. 12 prikker
8. maj Hjadstrup-Lunde, Skovløkken og Otterup
1. Byudvikling. 2 grupper. 17 prikker
2. Det Sunde og aktive liv. 1 gruppe. 12 prikker
3. Samlingssteder. 2 grupper. 12 prikker
14. maj Ore Sogn, Skovby, Bogense og Nordfyns Perle
1. Samlingssteder. 3 grupper. 17 prikker
2. Fællesskaber. 1 gruppe. 7 prikker
3. Kultur. 1 gruppe. 6 prikker
15. maj. Særslev og Hårslev
1. Natur. 2 grupper. 17 prikker
2. Fællesskaber. 2 grupper. 14 prikker
3. Det gode liv. 1 gruppe. 13 prikker
18. juni Skamby og Søndersø
1. Det gode liv. 2 grupper. 15 prikker
2. Fællesskab. 1 gruppe. 13 prikker
3. Bæredygtighed. 2 grupper. 12 prikker
19. juni Krogsbølle Sogn, Nordfyns Unge, Nordfyns Perle, Løkkemarken, Hasmark-EgenseNorup
1. Natur. 3 grupper. 28 prikker
2. Demografi. 2 grupper. 18 prikker
3. Fællesskab. 1 gruppe. 10 prikker.
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Hvilke emner fylder mest samlet set?
Favorit-emnerne er:
16. Byudvikling – 8 grupper
17. Samlingssteder – 7 grupper
18. Natur – 7 grupper
19. Demografi – 5 grupper
20. Fællesskab – 5 grupper
21. Det gode liv – 4 grupper
22. Det sunde Aktive Liv – 3 grupper
23. Børn og Unge – 3 grupper
24. Bæredygtighed 3 grupper
25. Samarbejde på tværs – 2 grupper
26. Mobilitet – 2 grupper
27. Lokale ildsjæle 2- grupper
28. Kultur – 1 gruppe
29. Rekreative områder – 1 gruppe

Ser man på antallet af prikker, ser det således ud (349 prikker i alt)
1. Natur: 57
2. Fællesskab: 53
3. Byudvikling: 49
4. Samlingssteder: 46
5. Demografi: 44
6. Det gode Liv: 28
7. Børn og Unge: 18
8. Bæredygtighed: 16
9. Det sunde, aktive liv: 12
10. Mobilitet: 12
11. Lokale ildsjæle: 8
12. Kultur: 6
13. Samarbejde på tværs: 0
14. Rekreative områder: 0
Emner, der ikke er blevet valgt:
 Arbejdspladser
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Veflinge 7. maj 2019 – ca. 95 fremmødte i alt.
10 grupper valgte tilsammen 6 emner og prioriterede idéerne og emnerne.
4 grupper: Byudvikling 23 prikker i alt
 Bevarelse af skolen (8 prikker)
 Udnyttelse af eksisterende bygninger (4 prikker)
 Gøre byggegrunde mere attraktive og klargjorte (4 prikker)
 Mere viden om teletaxa (3 prikker)
 Klimasikring (2 prikker)
 Lejeboliger i Veflinge (1 prik)
Tilbud for ældre, drikkevand, ældrevenlige tilbud fra Brugsen, alternative byggemuligheder,
e-sport, gode forhold for frivillige, ”forhavedag”, lokal husbørs, renovering af gammel legeplads, chikaner på Banevej, synlig skraldespand ved bålhytten, etablering af fortov v. Lindebjerg, Lindevej mm, invitere banken til møde om lånemuligheder i Veflinge, fritidsaktivitetssted for unge.
1 grupper: Samlingssteder 7 prikker/16 prikker i alt
 Inddrage skolekøkkenet i byens aktiviteter (6 prikker)
 Dagpleje (1 prik)
 Mødre grupper (1 prik)
 Kan vi få en lejlighed på Lindebo (1 prik)
Kortklub, Søge penge, Udbygge muligheder ved skole og hal, streaming af foredrag fra Aarhus Universitet.
2 grupper: Natur 7 prikker/12 prikker i alt
 Dialog med lodsejere (2 prikker)
 Tilgængelighed (2 prikker)
 Kirkeskoven (1 prik)
Flere legepladser(Kirkeskoven), Flere ud i naturen, Grøftekanter, Stisystemer på tværs i byen
og langs markskel, Holde naturen ren, Information – hvad ser vi? Infotavler med retning til
naturstier-oplevelser-hallen-brugsen
1 gruppe: Demografi 2 prikker/9 prikker i alt
 Ikke lukke skoler/institutioner (4 prikker)
 Grønt fokus – bæredygtig energi/godt miljø (3 prikker)
Opfordre til at man køber ind lokalt, bedre markedsføring af de lokale skoler, Fortsætte Tab
et ton under et nyt navn?, Købe ind lokalt, Offentlig transport, delebiler, bedre busforbindelser eller alternativer, Spørgeskema: Hvorfor flytter folk til Veflinge? Ældre, der hjælper ældre,
Kan vi markedsføre vores skole bedre? Give ro fra politikerne til vores arbejde, Byggemodne
grundene.
1 gruppe: Børn og Unge 3 prikker
Mere samarbejde mellem skolerne samt mellem skoler og institutioner. Trafiksikkerhed for skolebørn, parkering ved Veflinge skole, Frit skolevalg? Masterplan for Veflinge skole.
1 gruppe: Sundt og Aktivt Liv 0 prikker
”Gulerod”, hvordan formidles velkomsten, erfa, aktiviteter ud over de organiserede, motivation, erfaringsudveksling med andre lokalområder, Sociale relationer – fællesskab - netværk,
Frivillighed – ildsjæl – tovholder - tilbud ud over de organiserede
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Lunde 8. maj 2019 – ca. 80 fremmødte i alt
8 grupper valgte tilsammen 6 emner

2 grupper: Byudvikling 17 prikker i alt
 Mangel på almennyttige boliger i Otterup (3 prikker)
 Trafik på tværs i kommunen (2 prikker)
 Kontakt til lokal mekaniker med henblik på lokaler til unge – f.eks. Lunde Auto (2 prikker)
 Samlingssted for unge udover sport. F.eks. Værksted for unge (1 prik)
 Input/møder med unge om ønsker – opsøg produktionsskole (1 prik)
 Udfordring omkring byudvikling i Lunde pga. lufthavnen (1 prik)
 Udvikling af Lunde kræver ophævelse af begrænsning fra lufthavnen (1 prik)
 Ønske om at oprette en landsbypedel i Lunde (1 prik)
Renovering af gadekær i Lunde med hjælp fra/i samarbejde med kommunen, mulighed for
at bygge nyt og leje overskydende plads ud (lokalplanen spænder ben), behov for flere udstykninger i Otterup, hotellet kan omdannes til ungdomsklub, nedrivning af gamle bygninger
(evt. brugsen), udvikling af torvet i Otterup, bevarelse af byens torv som åbent og ubebygget, vandrestier, motionsredskaber på grønne områder, flere lokale dagplejeområder, SFO
og ungdomsklub kan samarbejde på flere områder – ansatte og frivillige, samarbejde omkring bedre infrastruktur mellem lokalråd og borgere, afgørende med god kontakt mellem
1 gruppe: Det sunde og aktive liv 12 prikker i alt
 Udendørs motionscenter(små idrætsforeninger) (3 prikker)
 Lokale mødesteder (bruge det der er- gymnastiksalen) (2 prikker)
 Opslag på hjemmeside om muligheder – flere steder som Veflinge(2 prikker)
 SMS-lister/lokale Facebooks (2 prikker)
 Køb lokalt/grøntmarked (1 prik)
 Mere reklame for Græshoppen (1 prik)
Legeplads.
2 grupper: Samlingssteder 12 prikker i alt
 Udbygge stisystem – naturstier –blomsterstien – lodsejere (4 prikker)
 Opholdssteder, hvor de unge kan mødes i fritiden (3 prikker)
 Åbne døre i bymidten i Otterup (2 prikker)
 Bedre udnyttelse af hallerne mellem 14-16.30 (1 prik)
 Blomster fællesskab – gartnerier/lokalråd – lokal udsmykning (1 prik)
 Samarbejde mellem Otterup og Skovløkke Lokalråd (1 prik)
Ungdomshus, bedre tilgængelighed til Huset i Otterup, Lav tilbud til ældre og unge i Huset,
forældresamarbejdet i forbindelse med f.eks. legepladsvedligeholdelse i Lunde Børnehave
fungerer meget tilfredsstillende – der er altid forældre, som vil hjælpe, genoprettelse af kirkestien, æblepressedag – fælles opgave for lokalråd, staudebyttedag – fælles opgave for lokalråd, fælles ungeaftener i forsamlingshuset – lav noget for de unge i forsamlingshuset- gamernights, forsamlingshusene mangler midler, sports- og gymnastikforeningen fungerer godt
, legeplads for både børn og ældre i Østrup, havnefestival på Klintebjerg Havn, udendørs
fitness på Klintebjerg Havn, cykling langs fjorden-forening.

1 gruppe: Børn og unge 11 prikker i alt
 Ungdomslokalråd i samarbejde med Hjadstrup-Lunde, Skovløkken, Otterup (3 prikker)
 Samarbejde for at bruge GO-More i lokalområderne (3 prikker)
 Flere uddannelser på gymnasiet (2 prikker)

18 | Bæredygtige
lokalområder

 Legeplads bag forsamlingshuset (2 prikker)
 Sikker trafikvej til sportsplads fra Lunde Bygade (1 prik)
Børnebio og børnedisko, Fællesaktiviteter på tværs af de 3 lokalråd, f.eks. brætspilscafé for
alle aldre/drop-in-sport, flere cykelstier, gameraften i forsamlingshuset, møde for og med de
unge, mere synlighed omkring aktiviteter, flere byggegrunde tæt ved vandet i Skovløkkens
område, teletaxa, deleordninger på biler og knallerter.

1 gruppe: Fællesskab 1 prik/9 prikker i alt
 Rydning af jernbanesporet og ved Lunde Å i samarbejde med Kommunen og Friluftsrådet i dialog med lodsejere – hvilke regler gælder? (6 prikker)
 Udvidelse af fællesskab – kaffeklubber (2 prikker)
Fællesspisning -invitere børnefamilier på fridage/forskellige temaer/Nak og Æd, Møde på
tværs af generationer, Gaming/Brætspil

1 gruppe: Demografi 6 prikker i alt
 Udsmykning til jul og konfirmation (1 prik)
 Forsamlingshuset og Græshoppen til aktiviteter(1 prik)
 Forskønnelse af små byer – samle affald og spise pølser (3 prikker)
 Alt kan lejes ud, men ingen salg (2 prikker)
Oldekolle bofællesskaber i lokalsamfundet, fællesspisning, hjælpe børnefamilier med daglige ting – hente/bringe, ikke afvikle skoler/institutioner, så rabatter med blomster til fordel for
insekter og dyr, husk at opdatere mobilnettet kontinuerligt, hensigtsmæssig buskørsel, privat
skole/børnehave.

PÅ P-PLADSEN
Der køres ALT FOR HURTIGT I MOSEGYDEN
Tur/motionsstier i Lunde langs åen – må man gå der? Stier, der er pløjet op, hvordan får vi
dem genanlagt?
Lav en skole for 8.-10. klasse over for gymnasiet. Lad dem bruge nogle af gymnasiets faciliteter. Så lærer de, at det ikke er farligt at komme der.
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Skåstrup 14. maj 2019 – ca. 70 fremmødte i alt.
8 grupper valgte 6 emner
3 grupper: Samlingssteder 7/17 prikker i alt
Pop-up samlingssteder – forskellige destinationer – temaer – shelters (4 prikker)
Godt værtshuse/Spillested – Fredagscafé i forsamlingshuset –Kulturtilbud for de yngre (3 prikker)
Udfordring – hvad foregår der rundt omkring? (2 prikker)
Forsamlingshus – Fællesspisning/Folkekøkken – Events for sommerhusområdet (1 prik)
Mødesteder for unge (1 prik)
Mange idéer – men ingen tovholder, Åbent møde, hvor man lærer hinanden at kende, Læsegrupper - Facebook, Samle sportsforeningernes kræfter for at overleve, Klubhus i konkurrence med forsamlingshusene, Fællesskaber – strikkeklubber – filmklub – saunaklub – kaffeklubber, nyt sognehus, der kunne bruges til gaming, juniorklub, sommerfest på stranden
1 gruppe: Fællesskaber 4 prikker/7 prikker i alt
 Mødesteder – samlingssteder, spontanitet, forsamlingshus/Frivillige kræfter (2 prikker)
 Ishus – mobilcafé/foreningsdrevet/puljer? (1 prik)
 Aktivitet – Via Facebook – Gåture i fællesskab (1 prik)
GDPR-udfordringer – lister med nye tilflyttere/jura, Stisystem – Ebbevejen Æbelø/Gyldensteen
Strand - sammenhæng til Bogense, Fællesspisning i forsamlingshus, Sommerhusområdet –invitere dem ind i aktiviteterne.
1 gruppe: Kultur 1 prik/6 prikker i alt
 Fælleskalender for hele Nordfyn – Kort – Digital Platform med stjerner (2 prikker)
 Musikfestival (2 prikker)
 Kulturtilbud i forsamlingshuse evt. inkl. fællesspisning (1 prik)
Halsstien, Æbeløvandringen, Mødesteder, Lokalmarked, Sportsaktiviteter.
1 gruppe: Områdeudvikling 1 prik/4 prikker i alt
 Branding – hvordan får vi flere tilflyttere (2 prikker)
 Få samlet byen – fælles samlingssted – badmintonbane – kulturhus (1 prik)
Natur, jagt væk fra beboede områder
1 gruppe: Det gode liv (0 prikker)
Lokal identitet, Natur -Fiskeri, Sjovt, Kulturhuse, Aktiviteter, Forsamlingshuse -åbning, Nærhed,
På tværs af generationer, Ældre, Sundhed, Nabohjælp-Fællesskaber, Foredrag – Læsegrupper – Diskussionsklub
1 gruppe: Samarbejde på tværs (0 prikker)
Forsamlingshus-drift – fortælling om lokalområdet – fællesspisning, Lokalrådet – Hjemmeside
– Vidensbank, samarbejde – Kaffeklub – Gå tur – Åbne haver, Sammenkomst – Idræt – Fælles aktiviteter, 3 toiletter – sommerhus.
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Særslev 15. maj 2019. Ca. 110 fremmødte.
12 grupper valgte 10 emner
2 grupper: Naturen 17 prikker i alt
 Naturpark Særslev (11 prikker)
 Traktortræk trækbane til flere formål (2 prikker)
 Vandrestier rundt om byen(2 prikker)(Lokalråd + kommune)
 Oplysning/Skilte(1 prik)(Lokalråd + kommune)
Sti til Hemmerslev (lokalråd + kommune), Hundeskov, Udnytte eksisterende faciliteter(skoler),
Kirkejorden inddrages til skov, Skateboardbane, Nedsat projektgruppe – tale med borgere,
søge tilskud, udbyde folkeaktier, Udendørs træningsredskaber, Præsteskov, Stisystemer,
Shelters/Bålhytte.
2 grupper: Fælleskab 3 prikker/14 prikker i alt
 Bevare skolen (4 prikker)
 Virksomheder i velkomstpakke(2 prikker)
 Foldere til tilflyttere (2 prikker)
 Fællesskabet findes i det frivillige arbejde (1 prik)
 Samarbejde mellem foreninger (1 prik)
 Samarbejde på tværs af kirke/sport/skole/foreninger (1 prik)
Generationsskifte, Hvem tager teten? Samarbejde med skolen/efterskolen/erhvervslivet,
Madfællesskab/fællesspisning/18-20, så børnefamilier også kan være med/fokus på, at man
kan deltage UDEN at stå for det, Nordfynskalender – overblik over aktiviteter, Børn og unge
uden for foreningslivet, Legepladser- frivillige igangsættere og vedligeholdere, E-sport, formiddagsaktiviteter for de ældre
1 gruppe: Det gode liv 13 prikker i alt
 Natur – flere stier og rekreative områder (8 prikker)
 Bosætning – kunne byggegrundene være billigere i lokalområdet? (4 prikker)
 Koordinering af kalendere – kommunal opgave sammen med Lokalråd og LDR (1 prik)
Trivsel- børn, unge, gamle og alle de andre, Tryghed for skolen og børnehaven, Velkomst til
nye, Transportmuligheder(evt. sammen med kalenderkoordinering), Índkøbsmuligheder, Foreninger – jagt, håndbold, fodbold, traktortræk.

1 gruppe: Demografi 1 prik/8 prikker i alt
 Øjenbæ-kampagne (3 prikker)
 App – Min Landsby (2 prikker) – udfordring med antal platforme.
 Velkommen til de nye – info om muligheder/fritid/foreninger/GDPR (2 prikker)
Offentlig transport, pasningsmuligheder, FAQ om borgerforeningen/lokalrådet/foreninger/skoler/initiativer – Infoskærme, Attraktivt at bo/leve, Facebookgruppe, information til
ejendomsmæglere om lokalsamfundet – hjælpe hussalg

1 gruppe: Børn og Unge 4 prikker i alt
 Særslev – etablering af park og grønne cykelstier bag det gamle mejeri (3 prikker)
 Hemmerslev-Særslev (1 prik)
Cykelstier, sikkerhed for børn på tværs af områder: langs de store veje, udenom de store
veje, rundt mellem de små landsbyer, til skolerne og gymnasium, tilgængelig natur med aktiviteter for alle – dagplejere, børnehaver, skoler.
Skolebusser – sikkert frem og tilbage
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Motion, Lokalt udendørs samlingssted og træningsbane; ved gadekæret og kirken, nedsætte lokal arbejdsgruppe.
Udviklende rammer: e-sport, droner, parkour bane.
1 gruppe: Bæredygtighed 1 prik/4 prikker i alt
 Fællesskab mod affald (1 prik)
 Lokale fødevarer (1 prik)
 Stier (1 prik)
Natur, bypark, menighedsråd- grøn præstegård, Kultur, samarbejde med andre byer, holde
sportsugen i live, filmklub, foredrag, musikarrangementer, skole, velfærd, Affald, etablere affaldspande i Særslev, årlig affaldsindsamling, Beholde overbygning på skolen, Tværgående
transport.
1 gruppe: Samarbejde på tværs 3 prikker/4 prikker i alt
 Naturpark (1 prik)
Koordination, eget engagement, initiativ, fællesskab, Spis sammen, Samarbejde på tværs i
pensionistforeninger, petanque mm, sport på tværs, flere frivillige hænder/kræfter, Skytteforening, sportsuge, traktortræk.
Hvad kan man gøre? Fællesmøder, Fælles kalender, tættere samarbejde mellem borgerforening og lokalråd, samråd mellem alle foreninger, kirkehøjskoler, tættere samarbejde med
aftenskolen – åbenhed, kulturavis/arrangement.
1 gruppe: Bosætning 2 prikker i alt
Udvikling af befolkningen i lokalområdet
 Teaterevent i byen, matador som omdrejningspunkt/tema (2 prikker)
Park med stier, søer og lege/træningsredskaber, kaffegrupper: sangaften, Lokaler til forskellige aktiviteter, Park med cykelsti mellem Hemmerslev og Særslev.
1 gruppe: Det sunde og aktive liv 0 prikker
Nøglekaffe, Aktivitetsdag, kreativitet, Udendørs Gymnastik, Efterskolen, Kommunikation, Fælles IT platform (Min Landsby), Tema: Sund Mad – madlavning/familiekøkken, Videnbank, Familiespejder, Stiforbindelser, Synliggørelse.
1 gruppe: Rekreative områder 0 prikker i alt
Find muligheder lokalt, Fællesskaber: skaffe frivillige, shelters, stier, samlingspladser, samle foreningerne til fælles indsats.
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Skamby 18. juni 2019. Ca. 80 fremmødte
9 grupper valgte 5 emner
2 grupper: Det gode liv 1 prik/ 15 prikker i alt
 Der mangler et samlingssted (4 prikker)
 By forskønnelse af hovedgaden (Søndersø) (3 prikker)
 Multihuset(Skamby) – ledige lokaler, madklub, udflytning af bibliotek mm(3 prikker)
 Cykelstiprojekt – manglende handling? Forsinket? (3 prikker)
 Tryghed på skoler, i børnehaver osv.(1 prik)
Fællesskab: Aktiviteter i vinterhalvåret i huset; kortspil – brætspil
Fællesskab: Aktiviteter for unge; e-gaming, LAN party, Unge i Søndersø
Fællesskab: Café – værested – træbearbejdning – fællesspisning
Kollektiv trafik: udbrede kendskab til teletaxa – teletaxaen er for begrænset
Udflytning af foredrag mm.
Inddragelse af borgere fra det nye kvarter(Søndersø)
Hvordan skaber man liv og rum, hvor folk mødes? Skabe motivation og engagement(Søndersø)
Stormøde i Søndersø med mad og drikke- præsentation af et fælles projekt. Størrelsen af
Søndersø er en udfordring i forhold til fællesskab.
1 gruppe: Fællesskab 13 prikker i alt (Søndersø)
 Forslag til nye aktiviteter: Søndersø naturlegepark (à la Madsby Parken) (10 prikker)
 Samarbejder: Andre foreninger inddrages (1 prik)
 Borgercafé (FGU) Produktionsskolen passer den om onsdagen, psykiatricentret torsdag,
frivillige de øvrige dage – formål: At skabe fællesskab (1 prik)
 Hvordan får man de ensomme med? Kampagne: ”Har du spurgt din nabo?” (1 prik)
Kor, æblepresning, jazz-aften & tapas, Kommunen hjælper med at formidle budskabet – folder og busture for nye tilflyttere, tværgående samarbejde mellem foreninger, være bedre til
at komme ud over bygrænsen, konkurrencer mellem lokalråd – f.eks. fælles byfest.
2 grupper: Bæredygtighed 12 prikker i alt
 Plante mere skov (4 prikker)
 Samle skrald-dag (2 prikker)
 Bevare børnehave og dagpleje (Skamby) (2 prikker)
 Forskønnelse – gadekær, bænke og skov (2 prikker)
 Hvordan involvere de nye tilflyttere? Spaghetti-gudstjeneste, positiv info om, hvad der
sker, byde nye velkomne (1 prik)
 Rent drikke vand (1 prik)
By forskønnelse i samarbejde med borgere, Attraktive udendørsområder, Aktivt foreningsliv,
bevare vejgrøfter og koncentrere sig mere om vejkryds og biodiversitet, Infrastruktur, Løfte
sammen, Forfald i små landsbyer – løfte områder sammen, lokale politikere, samspil med
kommunen, Plads til autocampers på Glavendruplunden.
1 gruppe: Mobilitet 8 prikker i alt
 Renovering af Bredgade – bump (Skamby)(3 prikker)
 Kommunikation om teletaxa – lokalråd (3 prikker)
 Fælles minibusrute(1 prik)
 Asfalt/Fortove(1 prik)
Cykelsti
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2 grupper: Lokale ildsjæle 1 prik/8 prikker i alt
 Mangler der ”noget at kæmpe for”? (3 prikker)
 Synliggøre foreningerne og deres arrangementer (2 prikker)
 Kommunen bør være behjælpelig med oplysning/Commitment (2 prikker)
Kvalitet i rammer og indhold, Fælles brochure med alle foreninger uddeles til samtlige husstande, Fælles kalender, Jo flere- jo bedre: små opgaver løses nemmere end store.
Samskabelse: Hvad findes der(Søndersø)? Kor, teater, seniorhuset, idrætsforeninger, borgerforening, handelsstandsfor., menighedsrådet, spejderne, skolen
Lokalråd/Kulturelt samråd? Aktivitetsudvalg, fællessang, foredrag.
Unge: Manglende samlingssted under tag – uden voksne
Erhvervsdrivende/personaleforening indgåelse af samarbejde omkring fælles interesser, offentliggørelse af frivillige med billeder, Etablering af en frivillig/hjælper-”bank”, husk at rose
de frivillige.
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Bårdesø 19. juni 2019. Ca. 85 fremmødte
9 grupper valgte 6 emner
3 grupper: Naturen 3 prikker/28 prikker i alt
 Tilgængelighed og sammenhæng i stisystemer i samarbejde med kommunen(bedre
stiafmærkning, bedre info- kort/app, flere stier) (13 prikker)
 Udvidelse af naturcykelsti (6 prikker)
 Landskabsforskønnelse – oprydning, nedrivning (1 prik)
 Lokal arbejdsgruppe, der skal skabe forudsætninger for en flot natur (1 prik)
 Samarbejde med kommunen om pulje til oprensning af gadekær(1 prik)
 grillpladser og bord-bænkesæt (1 prik)
 Vandrestier (1 prik)
 Ishus (1 prik)
Mødesteder/Ly i naturen(kaffehuse/madpakkehuse) samarbejde med foreninger og håndværkere + søge hjælp til finansiering, Motivation; bedste/flotteste lokal natur-konkurrence,
Aktiviteter i naturen(zumba på stranden, fitnessredskaber, samarbejde med idrætsforeninger), Lokale initiativer til forskønnelse – samle skrald-dag, blomsterbælter/plante blomster,
flere skraldespande, guidede ture i naturen v. lokale, forhindringsbane i skoven, brusere til
skyl, pølsevogn, fiskeripas, cykling på dige?, gå-hold, træning – ”naturfit”, infotavler.
2 grupper: Demografi 18 prikker i alt
 Cykelstier (9 prikker)
 Skole og institutioner – sikker skolevej, ro om eksistens, positivt med små klasser(6 prikker)
 KL sætter præg på realkredit og lånemuligheder (2 prikker)
 Det sociale sammenhold (1 prik)
Indkøbssted, Meget hus for pengene, Delebiler/elbiler/busser/direkte ruter/lang rute for at
komme til Otterup/ Naturen, ungdomsuddannelser, institutioner- lukketider, Boblberg, Foreninger, Digital infrastruktur, Den gode historie om lokalområderne, Lokalråd(meget vigtigt),
Kort transporttid som markedsføring til Odense, Mobildækning(Roerslev er slem), Rekreative
områder – især legepladser og samlingspunkter – bruge de områder, der allerede er, men
gøre dem mere attraktive, Faste dialogmøder mellem lokalråd/lokalområder, Bedre og
mere synlige infotavler, bofællesskab – oldekolle, Lokale råvarer.
1 gruppe: Fællesskab 7 prikker/10 prikker i alt
 Fælles byfest (1 prik)
 Fællesspisning, forsamlingshus, klubhus, skolen, multihus(1 prik)
 Landdistriktsråd, lokalråd, NEET, overordnet koordinering, kalender (1 prik)
Klub for mænd, Stisystem, Mobilitet, Facebook, Danseskole, Filmklub, Nytår mere børnevenligt.
1 gruppe: Byudvikling 5 prikker i alt
 Fastholde skoler, børnehaver, forsamlingshuse (2 prikker)
 Gode foreninger fastholdes; idræt, spejder, teater mm.(2 prikker)
 Flere aktiviteter; bådehavn, beachvolley Fuglsang (1 prik)
Etablere lokale borgerforeninger/laug, Problem: drikkevand – manglende oplysning, Åbenhed/rummelighed over for tilflyttere, Udbrede den gode historie – hurtigt bredbånd/billige
boliger mm., Etablering af cykelstier/vandrestier – sammenhæng, Nye boligformer; ungdom/oldekolle/kollektiv, Fastholde og støtte op om lokal dagligvarebutik.
1 gruppe: Mobilitet 4 prikker i alt
 Teletaxa til kl. 23 på hverdage(2 prikker)
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 Deleøkonomi – naboen udbringer, lånekapacitet, lokal hjælp(2 prikker)
Teletaxa for unger, samkørsel via SoMe, kørsels ressourcer, lokalt drevet bus, Rickshaw/lånecykler, Infoskærme, tættere infosystemer, Sogneblad/kirkeblad til info, træning til at gå længere lokalt.
1 gruppe: Samlingssteder 1 prik i alt
 Forsamlingshuse: spis sammen, foreningerne bruger forsamlingshusene – kan bedre løfte
sammen, Foredrag, banko, tværgående fællesskaber, ældre og dagpleje, det grønne
forsamlingshus i Tørresø (grønt areal) (1 prik)
Opholdssteder medvirker til liv i lokalområderne, Danmarks flotteste sauna, Disc Golf, Pavillon v. gadekæret, Legepladser/Grønne områder, Daglig Brugsen, OK-tanken støtter foreninger, Kaffeklubber fx v. Fuglsang kan være med til at skubbe ting i gang, Kirker og menighedsråd; strikkeklub, mandeklub, salmesang for børn, Idrætsforeningen i Krogsbølle, Udfordringer: Svært at få folk til at møde op.
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