
 
 

Bestyrelsesarbejdet har i år 2011  været meget praktisk orienteret og meget  koncentreret om at 

føre LAG projektet ”At skabe netværk på tværs af de 3 Landsbyer .. ” i ”havn”.  2 – 3 gange om 

ugen har vi sammen med frivillige, tilsammen brugt omkring 297 timer, med at forbedre 

faciliteterne på her på skolen. Mange rum er blevet malet, nogle rum har fået nye lofter, der er 

indrettet et anretter køkken med porcelæn og bestik til 60 personer, der er blevet bygget et AV rum 

som er rigtig godt udstyret, og et toilet nok lidt spartansk men funktionelt.. En folder er udarbejdet 

og omdelt. Projektbeskrivelse/Rapport er blevet skrevet og sendt inkl. diverse bilag, er blevet 

revisor godkendt og sendt til LAG med anmodning om udbetaling af støtte fra Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  

Undervejs har vi lavet en budgetændrings anmodning fordi vi kunne se, at vi ikke brugte så mange midler som først 

antaget. Slutteligt har vi brugt ca. kr. 124.000 kr. og kan heraf få udbetalt godt kr. 43. 000,- at vi ikke får 50 % udbetalt 

er fordi vi har fået anden offentlig støtte fra Sønderborg Kommune på 45.500,- 

Nu gælder det bare om at bruge skolen og få lavet nogle aktiviteter der bringer folk sammen således 

at skolen i fremtiden vil blive ET NATURLIGT SAMLINGSSTED - vi er synes godt vi kan være 

resultatet bekendt...        Vi har fået lavet en støtte sponsor tavle som er hængt op i gangen 

BrugerRåd – Under hele projektet har brugerrådet været aktive medspillere og samarbejdet i 
Brugerrådet fungerer rigtig godt. Bortset fra NSU fodbold afdeling har Alle brugere af Skolens 
lokaler og faciliteter underskrevet Samarbejdsaftale vedr. brug af Skolen. Brugerrådet har også 
udarbejdet og vedtaget retningslinjer for brug af AV udstyr og Brug af service. 

Synlighed: LOGO - Hannyt: Vi bliver stadig bedre til at bruge Hannyt og er i år også kommet på Facebook. 
Infotavler: Benyttes flittigt Folderen er under redigering. 

Fællesspisning:. PGA renovering af lokalerne her har vi ikke afholdt nogen fællesspisninger  - ud over til 
Landsbydagen – den næste Fællesspisning er dog allerede planlagt til  d. 27. oktober hvor der er spil 
danskdag 

Lektie café afholdes hver onsdag kl. 16:00 til 17:30(når der ikke er skoleferier) der kommer mellem 2 og 7 
børn  pr gang – vi vil meget gerne have flere børn til at kommende år lektierne er lavet ser børnene frem til 
at spille brætspil eller kortspil nu der er kommet AV udstyr …. 

Læsegruppen :  Har nu været aktiv i 2½ år – det kører rigtig godt udover at snakke om de bøger der læses 
har læsegruppen også set film og været til foredrag . og deltager på søndag i arrangement på Sønderborg 
Bibliotek 

Stavgang / Cykling –  Det er ikke lykkedes os at samle folk til stavgang så vi forsøgte med at arrangere 
gåture  1. gang var der 6 hvoraf de 4 var bestyrelsesmedlemmer. 2. gang kom bare 2 (Anders og Birgitte) –  

Spilleaften …… 

 



 
 
Landsbydag blev en rigtig god dag - med solskin og en smuk blå himmel - På pladsen ved Notmark Skole 
mødtes glade Landsbybeboere, udstillere, politikere, foreninger med flere til et varieret program. 

Programmet bød på mange gode aktiviteter, konkurrencer, musikalsk underholdning af Linedansere, Bruno, 

og Musikskolens Marimbahold og Tryllerier ved Bombardi for både børn og voksne.  
 

Der blev hygget, smilet, danset, sunget, og konkurreret hele eftermiddagen. Hoppepude og WII blev flittigt 
benyttet, ud over boder hvor der kunne købes pølser, øl, vand, Gode råd og vafler, kaffe, og Tombola med 

mange flotte præmier sponseret af udstillere lokale butikker og erhvervsfolk. Viste Hobbyfolk og Homeparty 
sælgere glade deres ting frem, der var, Tasker, Smykker og Kort, Træskæring, Strikketrøjer, Blomster og 

planter, Julenisser, Frientex/Tøj, Tupperware, Hjemmelavede solfangeranlæg, Loppeboder og andre ting. 

Børn kom med deres kæledyr til dyrskue, der søde hunde, kaniner, rejer, en ged, hamster og der var 
præmier til de fleste Kæledyr.  

 
I DUI teltet blev der både lagt sminke, spillet WII og konkurreret i SMÅKAGESTABLING. Dagens rekord blev 

taget af BO der formåede at stable 54 Vaniljekranse:-) 

 
Omkring 20 kager deltog årets Kagekonkurrence, dommerpanelet bestående af dagens udstillere og nogle 

politikere, kårede nogle dejlige Muffins bagt af Malene som årets vinder. :-) 
 

Landsbyforeningen Hundslev Almsted Notmark, præsenterede på Landsbydagen også vinderen af den af 

bestyrelsen udstedte LOGO konkurrence. Bestyrelsen er glade for at de interessen og takker alle for de 
indsendte forslag. Vinderen af konkurrencen blev Maja Hansen for dette flotte LOGO - som er enkelt og let 

genkendeligt 
 

Om aftenen deltog 57 personer i fællesspisning hvor der var en dejlig menu bestående af Lakseruller, Grillet 
Svinekam m. bagte kartofler og salat samt kage og kaffe. Medens de voksne hyggede sig og blev underholdt 

af "Agnete Bladt" blev der på 1. sal afholdt et sjovt og velbesøgt børnediskotek. 

 
Stor TAK til ALLE frivillige for en dejlig LANDSBYDAG. 

 

Ølbrygning …….. svært med lokaler,  

Udviklingsplanen er blevet redigeret og har fået ny forside – Udviklingsplanen er blevet rost  og har fået 
et par kommentarer med vedr. Stisystemer Naturstier.  Byporte etablering skal ske i samarbejde med 
polite og vejbestyrelse  og infostandere…. Vi har nødvendige tilladelser og de er placeret lovligt 

Grøn Infrastruktur…. Vision: Bilag   Cykelsti Sønderborg kommune har planlagt forlængelse af 
Cykelstien således den kommer til at fortsætte fra Søndergade ud til Elstrup og Toronto-blink  kan ikke 
ændres 

Lege og aktivitetsplads for børn – Forrige år forsøgte bestyrelsen at sætte en dialog i gang om dette men 
der kom kun den berørte Lodsejer som gerne ville lægge jord til rådighed og Betina der havde udarbejdet et 
forslag til en blandt andet en cykelcrossbane. 

Her er bestemte regler der skal overholdes… så her ligger en del ”fodarbejde ” hvis der stadig er stemning 
for at arbejde videre med dette. 



 
 

Afslutning: Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at sige at det har været et spændende år med 

mange udfordringer, praktiske opgaver vi har i bestyrelsen et godt samarbejde. Og takke ALLE for 

den støtte og opbakning de har ydet. 

 

 

 

Ja Nutidens tankegang gør at talen om de gode ting er svær, mens talen om 

elendighed tilsyneladende falder let. Vi forstår alle at beklage os over vind, vejr, 

manglende legeplads, cykelstier, høj skat, osv.  

SKAL VI TRO STORBYBOERNE – SÅ ER VI LIGE HER HVOR INGENTING 

SKER – JEG LADER LIGE SÆTNINGEN HÆNGE I LUFTEN 

VERDENSNAVLE ER MIDTALS OG VORE TRE LANDSBYER 

Er Ildsjæle mere lykkelige, motiverede og effektive? 

Er Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumber, og frivillige, skal manvære dum for legalt at 

være glad? 

Man er nødvendigvis ikke naiv for at tale om det engagement man har som frivillig. 

Frivillige gerne gør en indsats for at føre ideer, projekter og Landsbydage ud i livet.  

Frivillige hænder / frivilligheden er ildsjælenes hjemmebane og de frivillige kan ikke undværes 

Der er  ingen stærkere kraft end et menneske med ild i sjælen – uanset om vedkommende er lønnet 

eller frivillig. 

Mit budskab – spred glæde – glæd andre. Smil til verden så smiler den til dig… Hold da op hvor er 

jeg tumbet hva? Hi hi  

 

 


