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Landsbyudvalget - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Godkendt.
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)

Side 1
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Side 2

Landsbyudvalget - Orienteringspunkt, november 2020
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Datoer for Landsbyudvalgets ordinære møder i 2020:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

den
den
den
den
den
den

6. januar 2020 kl. 18.30 – 20.30
2. marts 2020 kl. 18.30 – 20.30
4. maj 2020 kl. 18.30 – 20.30
10. august 2020 kl. 18.30 – 20.30
5. oktober 2020 kl. 18.30 – 20.30
30. november 2020 kl. 18.30 – 20.30

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Taget til orientering med den bemærkning, at mødet den 6. januar 2020 udvides med
halvanden time, så det starter kl. 17.00 og slutter kl. 20.30
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)
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Landsbyudvalget - ”Ølkasse”- og stormøder – oplæg til nærmere
plan og format
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Landsbyudvalget gennemgik på mødet den 8. oktober 2019 den nærmere procesplan for
udvalgets arbejde. Procesplanen er vedtaget af Økonomiudvalget den 21. august 2019.
Heraf fremgår, at der i spor 1 af udvalgets arbejde skal gennemføres aktiviteter
(ølkassemøder, stormøder), som har til formål:



At inspirere og motivere til lokal handling
At mobilisere til at deltage i Landsbyakademiet

På nærværende møde er der behov for, at udvalget beslutter ”format” og program for
ølkassemøder og stormøder.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget beslutter program for det første stormøde
2. at udvalget godkender, at det første stormøde holdes søndag den 1. marts 2020,
og det andet stormøde holdes søndag den 19. april 2020
3. at udvalget beslutter ”format” for ølkassemøder

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Ad. 1. Besluttet, at administrationen med afsæt i drøftelsen udarbejder revideret forslag
til program, som forelægges på mødet i januar.
Ad. 2. Indstillingen tiltrådt.
Ad. 3. Besluttet, at muligheden for at få et eller flere medlemmer af Landsbyudvalget på
besøg annonceres og synliggøres på andre måder. Punktet genoptages på udvalgets
møde i januar 2020.
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)

Sagsfremstilling
Forslag til program for det første stormøde og til format for ølkassemøder er vedhæftet
som bilag til sagen, og vil blive gennemgået kort på mødet. Dette vil være optakt til
drøftelser i mindre grupper.
Stormøder
Det anbefales, at der i 1. halvår 2020 afholdes to stormøder. Det første holdes den 1.
marts 2020, og det andet den 19. april 2020.
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Formålet med stormøderne er at inspirere til landsbyudvikling ved at opbygge og dele
viden, udvikle og kvalificere temaer og konkrete ideer samt danne netværk på tværs af
landsbyerne.
Program for det første stormøde fremgår af bilag til sagen. Program for det andet
stormøde besluttes senere.
Stormødet foreslås afholdt i den nye kantine på Allerslev Skole, som er
forhåndsreserveret. Dels fordi der er plads til mange og muligheder for, at børn kan lege
i nærheden. Dels fordi det er billigt.
”Ølkassemøder”
Formålet med ølkassemøder er at informere om Landsbyudvalgets arbejde og at
opfordre/mobilisere mange borgere - i forskellige aldre og fra forskellige steder i Lejre
Kommune - til at tage aktivt del i Landsbyakademiet, herunder deltage i stormøderne.
Et ølkassemøde kan tage fra 5-30 minutter, og afvikles som udgangspunkt i forbindelse
med allerede planlagte aktiviteter. Det kan f.eks. være, når der er forældremøde på en
skole, et møde i erhvervsforeningen, når borgmesteren flytter sit kontor ud i
landsbyerne, eller når Kommunalbestyrelsen inviterer til tallerkentræf m.v.
Det anbefales, at der udarbejdes kommunikationsmateriale, som udvalgsmedlemmerne
kan anvende i forbindelse med ølkassemøder, herunder en folder med information om
Landsbyudvalget og Landsbyakademiet.
Ølkassemøder er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Bilag:
1 Åben Lejre_Landsbyakademi_Program_Stormøder_.dotx
2 Åben Lejre_Landsbyakademi_Ølkassemøder_dotx

86473/19
86472/19
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Landsbyudvalget - Kommunikationsplatform
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Landsbyudvalget skal under dette punkt drøfte og komme med input til, hvordan
kommunikation i og mellem landsbyer, samt om landsbyudvikling og Landsbyudvalget
kan understøttes.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Landsbyudvalget drøfter platform for kommunikation om og mellem landsbyer
2. at Landsbyudvalget drøfter øvrige kommunikationsaktiviteter

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Ad. 1. Besluttet at arbejde videre med Groupin’.
Ad. 2. Drøftet.
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)

Sagsfremstilling
Platform for kommunikation om og mellem landsbyer
I Landsbyudvalgets kommissorium fremgår det, at de skal skabe:
”én indgang for byudviklingens aktører f.eks. med hjemmeside eller app, hvor aktørerne
kan komme i kontakt med hinanden, se hinandens projekter og gode eksempler, få
information om fonde, puljer m.v.”
Dette formål ligger i forlængelse af anbefalingen i ’Landsbyvisionarium Lejre Kommune’
om at skabe ”én indgang for landsbyudviklingen” og ”en platform for samskabelse”.
Muligheden for at kommunikere og inspirere initiativer på tværs af de 49 landsbyer, er et
centralt element i landsbyudviklingen, og ambitionen er derfor at opbygge en platform,
som fortsætter, når selve udvalgsarbejdet afsluttes ved udgangen af 2020.
Noget findes allerede:
 På Lejre Kommunes hjemmeside er der oprettet en underside om
Landsbyudvalget. https://www.lejre.dk/politik/udvalgene/landsby/. Hjemmesiden
opfylder allerede nogle af de behov, som er beskrevet i kommissoriet. Fx er der et
underpunkt om ansøgningspuljer, en oversigt over medlemmer af udvalget, og
link til møder og referater m.v. I takt med at arbejdet skrider frem, vil siden blive
udbygget, så arrangementer annonceres - fx stormøder - og så man på
hjemmesiden kan finde eksempler på udviklingsindsatser i landsbyer o.a.
 Mange af Lejre Kommunes landsbyer har i forvejen egne
kommunikationsplatforme, f.eks. i form af hjemmeside og / eller en Facebook-
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side for landsbyen. Her annonceres arrangementer, der byttes, sælges,
informeres om initiativer og meget andet.
’Det sker i Lejre’ er en eksisterende platform for at annoncere arrangementer og
begivenheder i kommunen, https://www.lejre.dk/borger/kultur-og-fritid/ Her kan
både borgere, institutioner og virksomheder annoncere arrangementer og
begivenheder. Tilmeldings- og betalingsmuligheder kan integreres i
annonceringen.

Administrationen har siden mødet i Landsbyudvalget den 8. oktober 2019 undersøgt to
mulige platforme for kommunikation i og mellem landsbyer:
1. Min Landsby – en app, som 162 landsbyer over hele landet allerede bruger, og
som har en ambition om at ”sætte strøm på landsbyen, gøre livet lettere og
styrke fællesskabet offline”. Se mere her https://minlandsby.dk/
2. Groupin.dk - en platform udviklet af en lokal Lejre-borger, der både tilbyder en
enkelt hjemmesideløsning til landsbyer, medlemsadministration af fx bylaug og
kommunikation mellem foreninger.
På mødet præsenteres de to muligheder kort med henblik på, at udvalget kommer med
input til, hvad sådan en platform især skal kunne. Udvalget forventes herefter at træffe
beslutning om platform på næste møde.
Kommunikation
I kommissoriet for Landsbyudvalgets arbejde er det beskrevet, at Landsbyudvalget skal
tilrettelægge arbejdet, så det både bliver muligt for mange borgere at deltage på
forskellige måder, og så arbejdet bidrager til en fælles retning. Det kan understøttes ved
at kommunikere om Landsbyudvalgets arbejde og mulighederne for at deltage i de
forskellige ’spor’, f.eks. gennem ”ølkassemøderne”. Og det kan ikke mindst understøttes
ved at skabe kanaler, der gør det muligt for borgerne at kommunikere om det, der
opleves som vigtigt og nærværende i landbyerne.
Administrationen vil på mødet komme med et kort oplæg om to mulige
kommunikationstiltag:
- en landsbystafet, som Landsbyudvalget sætter i gang
- en ’video voxpop’, hvor borgere kan komme til orde om, hvad der er vigtigt for
dem ift. udviklingen af deres landsby

Økonomi og finansiering
Der vil være udgifter forbundet med de respektive løsninger, som nævnes i
sagsfremstillingen. Disse fremlægges på mødet af administrationen og vil indgå i sagen
til næstkommende møde, hvor udvalget forventes at træffe beslutning om platform.
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Landsbyudvalget - Plan- og Bæredygtighedsstrategi – proces
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 23. oktober 2019 en tidsplan for den
kommende Plan- og bæredygtighedsstrategi. Tidsplanen kobler arbejdet med Plan- og
bæredygtighedsstrategien til Landsbyudvalget. Ydermere foreslås, at Plan- og
bæredygtighedsstrategien bliver en del af afrapporteringen til klimaprojektet DK2020.
Administrationen lægger på baggrund af en kort præsentation op til en drøftelse af,
hvordan Landsbyudvalget kan spille ind i arbejdet med Plan- og
Bæredygtighedsstrategien.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at orienteringen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi tages til efterretning

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Taget til efterretning.
Der afholdes et særskilt møde for de medlemmer af Landsbyudvalget, som ønsker at
deltage, hvorefter punktet genoptages.
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har ifølge planloven pligt til at offentliggøre en planstrategi, og en
bæredygtighedsstrategi (Agenda 21 strategi) inden halvdelen af en valgperiode er gået.
Det vil sige inden udgangen af 2019.
Planstrategien skal indeholde:
a) Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af
kommuneplanen,
b) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
c) En beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der
skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller
områder i kommunen og, hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4års-periode.
Bæredygtighedsstrategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens strategi for:
d) Mindre miljøbelastning
e) Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
f) Biologisk mangfoldighed
g) Inddragelse af befolkning og erhvervsliv i arbejdet med en bæredygtig udvikling og
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h) Samspil mellem beslutningerne (indenfor miljø, trafik, erhverv, social, sundhed,
uddannelse, kultur og økonomi).
Der er ingen formkrav, og det er derfor muligt at integrere de to strategier i én samlet
strategi: en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2019, at arbejdet med den
kommende Plan- og Bæredygtighedsstrategi igangsættes forskudt af Landsbyudvalgets
arbejde, så dele af strategiarbejdet enten kan indtænkes i Landsbyudvalgets arbejde
og/eller så delresultater af og viden fra Landsbyudvalgets arbejde kan indgå i strategien.
Da Landsbyudvalgets arbejde først er påbegyndt her i efteråret 2019 er en konsekvens af
beslutningen, at Plan- og bæredygtighedsstrategien ikke bliver færdig til offentliggørelse
inden udgangen af 2019.
På mødet den 23. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget en opdateret tidsplan for
Plan- og bæredygtighedsstrategien. Tidsplanen lægger op til at koble
planstrategiarbejdet til arbejdet i Landsbyudvalget. Ydermere kobles arbejdet med Planog Bæredygtighedsstrategien til DK 2020 projektet, hvor Lejre Kommune har forpligtet
sig til at udarbejde en klimaplan, der:





Definerer, hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse
CO2-reduktionsdelmål for fx 2030
Demonstrerer, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede
klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder
eller stigende vandstand
Opgør de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som
implementeringen af planen forventes at medføre
Beskriver, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske,
lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser

Administrationen er – ifølge tidsplanen for DK 2020 projektet – ved at analysere,
hvordan Lejre Kommune kan dokumentere, at kravene indfris – dels gennem allerede
igangsatte handlinger og dels med nye handlinger. Arbejdet med en ny klimaplan, der
sætter mål for Lejre Kommune som geografisk område, kræver derfor involvering og
deltagelse af borgere, virksomheder, institutioner m.m.
Den godkendte tidsplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategien ser i grove træk ud som
følger:
 November 2019: Landsbyudvalget introduceres til tidsplanen for Plan- og
Bæredygtighedsstrategien og koblingen til DK 2020 projektet. På baggrund af de
indledende drøftelser på Landbyudvalgets første møde i oktober giver
administrationen et bud på en kobling til arbejdet, og udvalget drøfter, hvornår og
hvordan Landsbyudvalget bedst kan spille ind i processen.
 Januar 2019: Temamøde i Kommunalbestyrelsen: Temamøde om temaer i Planog Bæredygtighedsstrategien, herunder indsatser i landsbyudviklingen, samt
præsentation og diskussion af mulige strategiske klimaindsatser for Lejre
Kommune.
 Marts 2020: Økonomiudvalget godkender grundlag for Plan- og
Bæredygtighedsstrategien.
 Juni 2020: Plan- og Bæredygtighedsstrategi behandles politisk med henblik på
offentliggørelse.
 Juli – september 2020: Offentlig debat om Plan- og Bæredygtighedsstrategien.
 Oktober 2020: Behandling af kommentarer til Plan- og Bæredygtighedsstrategien
og evt. forslag til ændringer til den offentliggjorte strategi.
 Oktober/november 2020: Rapportering til C40 af, hvilke klimahandlinger Lejre
Kommune har sat i værk og vil sætte i værk for at kunne leve op til Parisaftalen.
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Administrationens vurdering
Generelt sagt hænger landsbyudviklingen i Lejre Kommune sammen med
klimaudfordringerne. Cirka halvdelen af Lejre Kommunes CO2 udledning er knyttet til
transporten og 30% til bygningsmassen. Udviklingen af livet i de 49 landsbyer, hvor ca.
70% af arbejdsstyrken pendler frem og tilbage til arbejde, kan derfor ikke ske uden, at
klimahandlinger tænkes ind i arbejdet.
Administrationen vurderer, at arbejdet med landsbyudviklingen og klimaindsatserne,
samt den medfølgende offentlige involvering vil være naturligt at knytte til det
obligatoriske arbejde med en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering
Ingen
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Landsbyudvalget - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 12-11-2019
Intet til eventuelt.
Afbud:
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V)
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Lejre Landsbyakademi

Spor 1

20. november 2019

Lejre Landsbyakademi
Stormøder

Stormøde 01 – Hvordan skaber vi stedsspecifik lokal
udvikling?
Værter:
Landsbyudvalget
Lejre Kommune
Hele Landet
Tid:
3,5 timer
Tema:
’Stedsans’ – hvordan skaber man lokal udvikling med udgangspunkt i
stedspecifikke ressourcer?
Der vil i oplægsholdernes præsentationer være fokus på både de fysiske, de
sociale, de organisatoriske og økonomiske greb
Oplæg til program:
1. Velkommen & program for dagen / rammerne for Landsbyakademiet
inkl. tid, ansøgning, kriterier, midler og kompetenceudvalg (15
minutter)
Introduktionen har til formål at sætte rammerne og målsætningerne for
landsbyakademiets arbejde
2. Det faglige spor – vi inspirerer og opbygger viden (1,5 time)
Det faglige spor har til formål at inspirere og opbygge viden hos de
deltagende. Der vil være fokus på at inspirere gennem gode eksempler
på stedsspecifik udvikling drevet af lokale.
3-5 oplæg af 20-30 minutter
Mulige oplægsholdere:


Lone Søderkvist Kristensen, Lektor Københavns Universitet
’Fremtidens Landskaber’ forfatter til bl.a.

1/3
Hele Landet – Sociale Arkitekter

Gudrunsvej 78, 3, 36. 8220 Gellerup

CVR: 38801252
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http://bogvaerket.dk/bog/fremtidens_landskaber&q=fremtidens+lan
dskaber.htm


Rasmus Johnsen, en af drivkræfterne bag udviklingen af Cold
Hawaii
http://www.regx.dk/facilitatorportraetter/rasmus-johnsen-coldhawaii.html



Peter Plant, en af drivkræfterne bag Torup, Halsnæs Kommune,
kåret til Årets Landsby 2019
https://www.tv2lorry.dk/halsnaes/torup-karet-til-arets-landsby-2019
https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/filer/ar
rangementer/LDK2018/lisbeth_hansen_og_peter_plant_oekolands
byen_dyssekilde._oplaeg_ved_delsessionen_faellesskabsoekono
mier_som_katalysator_for_udvikling_for_udvikling_i_landdistrikter
ne.pdf



Morten Hylleberg, fællesskabsmager og ildsjæl fra Egebjerg,
Odsherred, bl.a. initiativtager til økosamfundet Fri og Fro, ildsjæl i
Egebjerg Bylaug, dommer i Landsbymakeover, initiativtager til
Egebjerg Nærvarme
https://www.egebjergonline.com/tutoring
https://www.metrotherm.dk/kundehistorier/landsbyen-som-fikvarmen
https://landsbymakeover.wordpress.com



Kirsten Sydendal, lokal ildsjæl fra Fejø og idékvinde bag bl.a.
’Lolland Falster Lovestorm’
https://lollandfalsterlovestorm.wordpress.com



Kim Wolf/ Louise Frederiksen, idémagere bag Frændekilde - det
moderne forsamlingshus
https://fraendekilde.dk

3. Det udviklingsmæssige spor – vi (1 time og 45 minutter)
Det udviklingsmæssige spor på dagen, har til formål at inspirere,
kvalificere og give input til de deltagere, der har en konkret idé de ønsker
at udvikle i deres lokalsamfund. Det kan ske gennem:
-

Mød kompetenceudvalget – få konkret sparring på din idé
Mød oplægsholderne – få erfaringer fra de præsenterede cases
Møde landsbyudvalget – få viden om landsbyudvalgets arbejde og
hvordan du bliver en del af det fremadrettede arbejde

2/3
Hele Landet – Sociale Arkitekter

Gudrunsvej 78, 3, 36. 8220 Gellerup

CVR: 38801252

Lejre Landsbyakademi

Spor 1

20. november 2019

Formatet for denne del af dagen kan være en landsbybazar, hvor
repræsentanter fra de tre grupper er fordelt i mindre grupper/stande af 2-4
videnspersoner hvor man kan søge den viden og de input man ønsker, for
at udvikle den idé man allerede er i gang med at udvikle eller blive
inspireret til at gå igangsætte et tiltag/et projekt/en idé i sit lokalsamfund.

3/3
Hele Landet – Sociale Arkitekter

Gudrunsvej 78, 3, 36. 8220 Gellerup

CVR: 38801252
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Lejre Landsbyakademi
Ølkassemøder

Ølkassemøder
Tid:
5-30 minutter
Format / oplæg til indhold:
Ølkassemøderne kobler sig på aktiviteter, der allerede foregår/er planlagt.
Formatet er at landsbyudvalgets deltagere kort informerer om landsbyudvalgets
arbejde, opfordrer til at tage del i landsbyakademiet arbejde samt deltage i
stormøder.


A: Vores Sted-vognen
Ølkassemøderne kan med fordel hægte sig på de aktiviteter, der er
planlagt ifm. Vores Sted-vognen, hvor der kan være særskilt fokus på
arbejdet i landsbyakademiet.



B: Eksisterende aktiviteter i landsbyerne
Ølkassemøderne tænkes hægtet på eksisterende aktiviteter og netværk i
landsbyerne ex. fællesspisning, landsbyudvalgsmøder, møder i
erhvervsnetværk, i foreningerne, i ungdomsklubberne, på skolerne etc.

Ølkassemøde-kit:
-

Der udarbejdes materiale til landsbyudvalget bestående af: Ølkasse, rollup med info om landsbyakademiet samt stormøder, folder, evt.
powerpoint -præsentation

Inden ølkassemøderne igangsættes kortlægges eksisterende netværk, vigtige
aktører og relevante aktiviteter i landsbyerne.

1/1
Hele Landet – Sociale Arkitekter

Gudrunsvej 78, 3, 36. 8220 Gellerup

CVR: 38801252

