
Rulleplan for Landsbyrådet 

På baggrund af borgermøde i multisalen den 14. marts 2013 

 

Emne/projet Fomål Handling/tidsplan Økonomi Ansvarlig Deadline 

Vejchikaner på 

Lysabildgade 

Reducere hastighed og øge sikkerhed for 

bløde trafikanter på Lysabildgade 

Landsbyrådet tager initiativet, evt. i samarbejde med 

Børneuniverset 

Byrådsbevilling Ikke fastsat Ikke planlagt 

Samkørsel på it-

platform 

Etablere et effektivt forum for samkørsel – 

f.eks til arbejdspladser og fritidsaktiviteter 

Finde den bedste platform (FB?, Infoland?) Omkostningsfrit? Ikke fastsat Ikke planlagt 

Landsbypedel - evt. 

sammen med 

Tandslet 

 Opgaver til pedellen: 

Byforskønnelse – kommunens 

gartnere/sommerblomster/beplantninger 

Kommunen Ikke fastsat Ikke planlagt 

Hold-byen-ren-dag 

– affaldsopsamling 

Der er et årligt landsinitiativ, som vi kunne 

koble os på. 

Landsbyrådet tager initiativ til at være med - evt. 

sammen med Mommark og spejderne 

 Ikke fastsat Ikke planlagt 

Turistgruppe Faciitering af turistgruppe Landsbyrådet tager kontakt til campingpladser, 

grundejergrupper, udlejningsbureauer, 

detailhandlende, Sdb.turist og erhvervskontor og  

- laver en forbrugerundersøgelse – f.eks.: 

- Landevej Skovby-Lysabild og Skovbyballe forbedres 

- Cykelsti til Drejby 

- Skiltning 

- Hæve/veksle-automat 

- Kærneland landsdelens flotteste badestrand, 

vedligehold, Blå flag (+Større legeplads med bål-

/grillmuligheder) 

- Badeland Skovmose 

- Udsigtstårn på Gendarmsti 

- Sportspladsen – turisterne, turneringer 

 Ikke fastsat Kærneland 

bliver blå flag 

strand fra 2014 

Mobildækning Bedre dækning  Landsbyrådet skriver til selskaberne  Ikke fastsat Ikke planlagt 



- generelt dårlig dækning 

- går på tysk net 

- argumenter med turistområde 

Kirken – 

udsigtsplatform i 

tårnet og på loftet 

Give offentligheden adgang til kirkens tårn 

samt loft over skibet 

Borgermødet nedsatte et udvalg, som tager kontakt 

til relevante myndigheder og undersøger om 

projektet kan lade sig gøre rent praktisk. 

 

Budget og finansiering 

fremlægges 

Tina Lydiksen 

Kim Iwersen 

Hans 

Havelund 

 

Kunststofløbebane Forbedre de  meget slidte atletik-faciliteter, 

der findes ved skolens arealer 

Opfordre LSG til at kontakte det politiske niveau igen 

Måske bare en opgradering af de eksisterende 

faciliteter, måske i et min-OPP-projekt 

Kommunal opgave (dog 

måske et mini OPP-

projekt 

Ikke fastsat Ikke planlagt 

Fælles forum for 

foreningerne 

Undgå dobbeltbelægning med 

arrangementer 

Landsbyrådet inviterer til et forum, hvor vi kan mødes 

og snakke om samarbejde, koordinering, fælles 

kalender – f.eks. mht. træning og foredrag mm., 

nyheds-mail,  brandværn, menigheds, sognehist., 

pensionisterne,  spejder, fodbold, atletik/gym. 

Omkostningsfrit Ikke fastsat Ikke planlagt 

Bedre lokaler til 

sognearkivet 

Give sognearkivet bedre udstillings-, 

opbevarings- og arbejdsfaciliteter 

Landsbyrådet tager kontakt til sognehistorisk i bedre 

lokaler – op af jorden, evt. i Nikolais hus, Vibæk 

vandmølle 

+ sognehistoriske vandringer (m. guide) 

Anlægs- og driftsbudget 

fremlægges  

Ikke fastsat Ikke planlagt 

Velkomstgruppe + 

Salgsbrochure ved 

ejendomsmæglere 

– reklamere for 

området + 

opdatering af 

hjemmeside 

 Salgsbrochuren er lavet og ligger på hjemmesiden 

Men velkomstgruppen mangler vi at få op at køre 

igen 

 Eva 

Carstensen 

Er delvist 

udført 

Ruiner Få fjernet de mange ruiner, der er i vores 

område 

Ove Kryhlmann har lavet en liste over ruiner i vores 

områder, og indsendt den til Sønderborg Kommunes 

pulje, hvor en prioritering af ruinerne finder sted. 

Finansiering via 

kommunens ”ruin-pulje” 

Ove 

Kryhlmann 

og 

Landsbyrådet 

Uvist 



 

Til børneuniversets bestyrelse 
Skolen mere synlig – i aviser, JV og Ugeaviser fortælle de gode historier, indbyde til flere arrangementer, et fint, stort skilt på hegnet 

Madordning på skolen/frugt i børnehaven – ikke hverdag. Varme hænder evt. pensionister & bedsteforældre 

Læsecafé – ældre læser for børn 

Vejchikaner på Lysabildgade 

EDB/SMS – unge hjælper ældre 

Kunststofløbebane 

+ åben landsby-arrangement (traktement) 

Til menighedsrådet 
- Mere liv i kirken i børnehøjde/babysalmesang/juniorkonfirm. 

- guidede kirketure 

- koncerter 

Opfordringer, som savner initiativtagere 
Kino-klub, torsdage ifm. åben skole og forestilling for børn om søndagen, juniorklub med sliksalg 

Foredragsaftner – politiske møder (Landsbyrådet arrangerer vælgermøde hver gang der er kom.valg. Derudover opfordres foreningerne til at holde 

foredrag…) 

Øl/vin smagning 

Guidet kirketur 

Sangforening 

Multisalen som biografklub 

Amatørteater – amatørorkester 

Flere åbne dage på Vibæk Vandmølle 

Landdistrikternes portal – er out of date m. hensyn til layout og teknik (men det er en fælles portal, som vi skal benytte hvis vi vil have kommunal 

støtte) – sms-service til arrangementer på Infoland. 

Grøntsagsmarked/-udsalg 



Gårdbutik-folder 

Idéportal – måske på FB hvor borgere og organisationer, kunne byde ind med løsninger og idéer –  TAGDEL.DK (skal måske omformes til at være en 

del af vores hjemmeside, så det ikke bliver for abstrakt et netværk i forhold til Lysabild) 

 

 

 

Rulleplan for Lysabild Landsbyråd 2010 
 

Emne/projet Fomål Handling/tidsplan Økonomi Ansvarlig Deadline 

 

Kulturhus (med  

sognehistorisk 

arkiv/museum) 

Finde egnede lokaler for 

arkivet og evt. etablere 

sognehistorisk museum samt 

lokaler til andre aktiviteter 

(f.eks. seniordatacenter) 

Skabe dialog med interessenter, bl.a. menighedsrådet om 

præstegården. Afklare økonomiske forhold, bl.a. evt. husleje. 

Afventer svar fra menighedsrådet. 

Der vil være etablerings- 

og driftsomkostninger, 

som skal finansieres 

Birthe Bladt, 

Erling Junker og 

Helge Paulsen 

Næste 

møde 

Samkørsels-ordning Etablere et effektivt forum 

for samkørsel – f.eks til 

arbejdspladser og 

fritidsaktiviteter 

Udnytte kalenderen på Infoland.dk til samkørselsordningen 

Kontakt til Infoland om muligheden, lave prøvetest og 

brugervejledning 

Lave PR for samkørselsordningen/kalenderen.  

Tina har kontaktet Infoland.dk som synes godt om ideen, men den 

kræver en investering at udvikle. Infoland vil høre om andre 

landsbyer kunne være interesserede. 

 Tina Lydiksen 

Erik Møller 

Næste 

møde 



Senior datacenter Etablere et sted (evt. i 

Præstegården eller 

Børneuniverset), hvor 

seniorer kan komme og lære 

at sende sms’er og bruge en 

pc. Undervisere: unge eller 

evt. seniorer 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, så snart vi ved om der foreligger 

en bevilling til Børneunivers i Lysabild. Alternativ placering i 

præstegården. 

Arbejdsgruppen nedsættes senest ved landsbyrådets 

generalforsamling den 11. marts 2010 

 Erik Krogh Generalfor

samling 11. 

3.10 

Forbedring af 

Landsbyrådets 

hjemmeside 

Siden skal være mere 

dynamisk og opdateret med 

nyheder 

Erik får adgang som webmaster og lærer at bruge systemet 

Tina og Erik lægger en plan for, hvordan siden kan udvikles. 

Møde afholdt 30.3.10, hvor Erik går ind som webmaster med særlig 

fokus på at udbygge foreningernes brug af kalenderen og desuden 

skabe mere dynamik og flere nyheder på sitet. 

Tina og Erik tager på Infoland-kursus den 8.4.10 

 Erik Møller og 

Tina Lydiksen 

8.4.10 

Landsbymarked Skabe en årlig markeds- og 

aktivitetsdag i samarbejde 

med foreninger, skolen, 

borgere m.fl. 

Der er nedsat en styregruppe (Betina Lassen, Birthe Bladt, Søren 

Dünnweber, Hanne Skyum, Tina Lydiksen og Erling Junker), der 

planlægger at lave landsbymarked den 18. september 2010 på 

kirkens og præstegårdens arealer. 

Udvalget kører for fuld kraft 

 Tina Lydiksen 

og Erling Junker 

Næste 

møde 

6.4.10 

Cykelsti, chikaner 

(infrastruktur) 

Få etableret cykelsti fra 

Østkystvej til Drejet, 

chikaner på Lysabildgade og 

nedklassificeringer af Sarup 

Kirkevej og en del af Ll. 

Mommarkvej 

Landsbyrådet har afgivet høringssvar til kommuneplanen i februar 

09. Desuden opfølgningsbrev sammen med skolebestyrelsen nov. 

09. Omtale i Lokalbladet 29, som er sendt til Byrådet. 

Afventer prioritering i januar 2010. Udsat til foråret 2010 

Fortsat lobby-arbejde 

 Erik Møller Januar 

2010 

Hellig tre konger Fremme traditionen Lave PR før januar 2010, er gjort i LB 29. Men den fælles afslutning 

er aflyst. Tages evt. op, når Hellig tre konger igen rammer en 

weekend. 

 Tina Lydiksen 2012 (Lb 

nov. 2011) 

Minibog om 

Lysabild/Skovby 

Lave et hefte/mini-bog med 

gode lokale historier 

Lave en redaktion og en gruppe af fortællere  Tina Lydiksen Vinteren 



området (aktuelle og historiske), 

Evt. opskriftsbog kombineret 

m. lokal arkitektur 

Lave budget og skaffe midler 

Trykke og distribuere heftet/bogen. 

Hanne Skyum har lavet en vellykket opskriftsbog på Fyn, som kunne 

danne forbillede 

2010/11 

 

 

 

 


