Bestyrelsens beretning:
Da vi i sensommeren 2011 Afsluttede og afleverede Slutrapporten til LAG, var vi rigtig nok færdige med at
renovere lokaler, indrette toilet og anretter køkken her på skolen og vi havde i opstartet forskellige
aktiviteter.
Men med afleveringen af LAG rapporten var Projektet ”At skabe netværk på tværs af de 3 landsbyer” kun
lige begyndt. For nu er det jo det handler om at få det til at køre – at bevare og udvide de i gangværende
aktiviteter.
Jeg skal lige minde om at der med LAG projektet og EU midlerne fulgte en ”lille” betingelse” – nemlig at
projektet skal køre i 5 år.
Derfor har det primært ligget bestyrelsen på sinde i år at arbejde for at bevare og udvide det allerede i
gangværende.
Der er blevet fundet fejl og mangler i forhold til renoveringen,
blandt andet ville
vi gerne have et Skab med tilhørende rullebord til køkken servicet – dette har vi endnu ikke fundet en
løsning på
Vi ville gerne have hylder over køkkenbordet - de er ved at blive etableret
Vi ville gerne have Spejl op i badeværelset - det er blevet sat op
Vi ville gerne have mere køkkenudstyr – der er blevet indkøbt mere.
Vi vil gerne have en emhætte der passer til køkkenet – da den vi fik ikke kan anvendes - der arbejdes på
sagen.
Vi vil gerne have en kontakt til indendørs lys etableret nede ved hoveddøren – så vi kan gå sikre ned ad
trappen Jeg har sikkert ikke det hele med for der kommer jo også hele tiden nye ønsker og behov
Men grundlæggende mener jeg de nye faciliteter har skabt en noget bedre atmosfære og de praktiske ting
skal nok blive gjort hen ad vejen.
Det er vigtig at huske på at vi bruger frivillig arbejdskraft og deres fritid.
Brugerrådet:
Brugerrådet funger fint. Der har været afholdt et par møder om brugen af lokalerne og der er kommet et
par nye foreninger til Berner sennen og en Øl-smagnings-gruppe.
Vi har forsøgt at få de øvrige brugere med på at anvende en LOG-BOG, som kan være med til at vise hvor
meget gang der reelt er på skolen. Dette arbejder vi videre med. Alle brugere har underskrevet
Brugerrådsaftalen.
Samarbejde:

Sidste år var vi med da Notmark Lokalforening afholdt arrangement for børn med Natteløb og
overnatning og fortællinger. Og jeg var i foråret sammen med Bruno ude med Bøgegrene på
Caroline Amalie Plejehjem
Da vi mener at Notmark Lokalforening og Landsbylauget H.A.N. har mange fælles mål og visioner,
har vi inviteret Notmark Lokalforening til et fælles bestyrelsesmøde. Vi har fået positivt svar og
skal nu bare finde en dato.

Synlighed: Vores LOGO – har i hvert fald bevirket at man begynder at kende os. Vi har ikke udgivet så
meget i år, men vi sørger hele tiden for at opdatere Landsbyernes borgere via HANNYT og FACEBOOK.
Vi har husstandsomdelt en aktivitetskalender for efteråret 2012
Vi har lige lavet en lille Folder ……. Håber den når på gaden inden GF der byder velkommen til vores
Landsbyer samt beskriver de faste aktiviteter der er…….
Fællesspisning:
Der er blevet afholdt nogle velbesøgte Fællesspisninger – hvilket er super glædeligt. Som I kan se i
aktivitetskalenderne er de planlagt flere fællesspisninger.
Lektiecafé:
Kalder sig nu EFTER SKOLE CAFÉ - Holder i efteråret åbent om torsdagen fra kl. 15:15 til kl. 17:00.
Der er ud over tid til lektiehjælp lagt emner ind til hver gang – som I også kan se i Aktivitetskalenderen – det
er vort håb at det vil trække flere børn til.
Læsegruppen:
Har nu været aktiv i 3½ år – der er en rigtig god tone i gruppen som fungerer super godt.
Stavgang / Cykling:
Har stadig ikke fået fodfæste – vi har arrangeret en svampetur d. 4. november og håber dette kan være
med til at i gangsætte noget – måske det skal hedde noget andet –men lad os nu se – vi håber rigtig mange
vil deltage.
Spilleaften:
Bliver i år omtituleret til PC Kursus – Lone og Jens afholder på opfordring fra nogle borgere et grundkursus i
at bruge internettet
Dyrskue
Mente vi jo skulle integreres under Landsbyernes dag – men der var ingen dyr i år – Bortset jo fra Bruno´s
Hønseskidning 
Ølbrygning:
Sejmosevejs ølbryggere har ikke mulighed for at brygge deres øl på Skolen – men de afholder møder her og
vil gerne være med ved Landsbylaugets arrangementer.
Landsbyernes dag
Igen i år var vejrguderne med os – da vi med solskin og under blå himmel mødtes med på Festpladsen. Hvor
glade udstillere, tomboladame, kagekonkurrenter, politikere, håndværkere, plantefolk, pølse og
kaffesælgere og andre hyggede sig meget med de fremmødte landsbyborgere.
Vi er rigtig glade for at DUI deltager og har gode aktiviteter for børnene. Også deres børnedisco gik super.
Ligesom det var utrolig dejligt at opleve Folkedans, Linedans, Korsang, Bruno´s live musik og en meget
dygtig Bugtaler. Årets vinder i kagekonkurrencen blev Betina fra Lykkevej.
Vi havde en hyggelig fællesspisning med skøn mad. 62 deltagere

Kulturelt: - Generelt vil jeg mene at alt det vi laver er kulturelt
men vi har da også forespurgt på Kommunen om den vandrende statuekunst kommer på visit i vores
Landsby

Spil Dansk Dag
Når vi nu for 3. år i træk afholder spil Dansk dag – må vi vel godt begynde at kalde det en tradition – der var
god tilslutning sidste år – og det håber vi at få igen d. 25. oktober når Soup Steg & Is kommer og spiller for
os.

TRAFIK
I forhold til vores vision og anmodning om etablering af et sammenhængende Grøn Infrastruktur har vi fået
svar tilbage fra Kommunen ” Når I har fået de berørte lodsejeres tilsagn vil vi gerne være behjælpelige”.
Vi planlægger derfor at kontakte de berørte lodsejere
Cykelsti projektet er den kommunale melding at Cykelstien til Elstrup vil blive anlagt i 2013.
Vedr. Byporte skal der udarbejdes en model der lever op til politi og trafik regler. Vi har ikke modtaget
nogen nye forslag og det vi har modtaget må ikke laves. – vi har overvejet at udskrive en konkurrence som
kan opfylde Offentlige regler i forhold til trafik, tilladelse og økonomi - med præmie til vinderen. Derfor har
vi anmodet kommunen om at beskrive retningslinjer for udformning – materiale og opsætning
Landsbypedel:
Bestyrelsen har drøftet emnet Landsbypedeller og haft Jakob Rasmussen til at holde oplæg om dette – det
er bestyrelsens opfattelse at begrebet Landsbypedeller er for vidtrækkende for os og ingen kan se hvordan
det kan implementeres i H.A.N. Bestyrelsen er dog ikke afvisende for at der etableres et udvalg under
bestyrelsen, der har lyst til at arbejde videre med begrebet.

Fremtidigt arbejde:
Vores plan og forslag for det fremtidige arbejde er at styrke og udvikle de i gangværende aktiviteter samt
finde evt. løsninger i form af erstatningsaktiviteter for de aktiviteter der ikke har fundet grobund.
Hvis der på GF er stemning for at der skal arbejdes videre med Projektet Landsbypel – vil vi bede nogen
melde sig til et Landsbypedeludvalg, med en repræsentant fra bestyrelsen.
Vi vil kontakte berørte Lodsejere i forhold til at kunne gennemføre en sammenhængende grøn
infrastruktur for bløde trafikanter og naturelskere.
Når underskrifter og aftaler er i hus vil vi i samarbejde med Sønderborg Kommune finde en måde at
realisere visionen på.
Når vi fra Kommunal side har fået helt klare retningslinjer for opsætning af Byporte – påtænker vi at
udskrive en konkurrence.

Når de sidste underskrifter og aftaler er på plads vil anlægge en Krolf-bane – som vi påtænker at indvie
med en festlig begivenhed.
Der vil blive afholdt møde / foredrag vedr. energi (Bæredygtig Landsby) udfra dette vurderes om der er
stemning for videre arbejde der vil evt. kunne nedsættes et udvalg afhængig af interesse.
Vi vil i 2013 afholde Landsbydag – Spil Dansk Dag – Fællespisninger, Lektiecafé, Julehygge, evt. flere PC
instruktioner, og hvis årets Svampetur bliver en succes vil sætte den på programmet igen til næste år.

