
Møde om udviklingsplaner
onsdag den 12. november kl. 19.00 på

Notmark Skole
Udviklingsplaner

Onsdag den 12. november kl. 19.00 på 
Notmark Skole.

Så er datoen endelig på plads. 

Vi har vores lokalplan og den er vi glade for, fordi 
den sikre forskellige dele af udviklingen i vores tre 
landsbyer. En lokalplan er lovbestemt og kan kun 
ændres efter visse love. Det er dog ikke alt den 
tager sig af. Derfor er det vigtigt, at vi også laver 
en Udviklingsplan. 
Udviklingsplanen har videre rammer end 
lokalplanen. Vi kan derfor tage mere med. Her 
tænkes på det, vi selv vil udføre, for at livet her 
bliver bedre for borgerne.

Da Udviklingsplanen får en officiel status, er det 
vigtigt at mange deltager med forslag og 
prioriteringer. Det skal ikke være bestyrelsens plan 
eller de store foreningers plan. Det skal være 
alles.

Vi får hjælp til arbejdet. Der kommer bl. a. to fra 
kommunen.  Så kom og sig din mening.

Ansøgning om penge til aktiviteter 
på Notmark Skole

På mødet onsdag aften fik vi aftalt hvilke 
aktiviteter vi vil lave på Notmark Skole. Dagen 
efter fik vi lavet en kladde til en ansøgning til 
Landdistriktspuljen på 160000 kr. 
Der er både spilleaften, foredrag, dyrskue, 
ølbrygning, læsegruppe, forfatteraften mm. 
Pengene skal bruges på en projekter mm til lyd og 
billeder. Vi søger også om borde og stole, så vi 
kan sidde og køkkenudstyr, så vi kan servere kaffe 
mm til møderne. Vi har endnu ikke lavet en 

brugergruppe til Notmark Skole, men vi kunne se 
store fordele ved en brugergruppe. Kommunen har 
nu behandlet punktet så en  brugergruppe kan 
dannes. Dog mangler et par praktiske detaljer. 
Kommunen vil tage initiativ til brugergruppen.

Generalforsamlingen
blev indledt med et oplæg af Inger Plauborg, der 
som sidste år gjorde status og så på fremtiden for 
landdistrikterne. Der kom ca. 20 personer. Det 
kunne godt være flere, men er ikke ringe. Vi fik valgt 
en ny bestyrelse. På bestyrelsesmødet den 23. 
oktober, konstituerede bestyrelsen sig med Jonna 
som ny sekretær, Ole Jøker fortsætter som 
kasserer og Anders Brandt som formand.

Trafiksikkerhed
Sønderborg Kommune vil lave en plan for at 
forbedre trafiksikkerheden. Det er meget vigtigt at 
alle, hver for sig, går ind på hjemmesiden 
www.sonderborg.dk og angiver de steder hver 
enkelt mener sikkerheden kan forbedres.  

Spilleaften
Notmark har tidligere spillet skak i 3. division. Det 
kan vi måske komme til igen. 
Der er flere, der har efterlyst aftener med forskellige 
spil som skat og West.
Det er en stor glæde, at Finn Knutzen, Søndergade 
14, tlf 74473466, finn.knutzen@hundslev.dk vil 
være med til at starte en spilleaften på Notmark 
Skole.
Vi håber med tiden, der bliver mulighed for at 
deltagerne kan lave en kop kaffe o. lign. Indtil det er 
på plads, må man selv aftale, hvordan kaffen 
organiseres

vh anders brandt

Nyhedsbrev for Hundslev, Almsted og Notmark 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Navne, adresser,  telefonnumre og mail-adresser på bestyrelsen.
Formand: Anders K Brandt, Søndergade 13, 74473480, 61333483, anders@hundslev.dk

Kasserer: Ole Jøker Nissen, Notmark 8, 74473351,  26 36 33 51, nissen-ole-else@mail.tele.dk
Sekretær: Jonna Christine Duus, Søndergade 20, 28 57 24 17  jonnachristineduus@paradis.dk 

Erik Olesen, Almsted 4,  74 48 57 61,  28 57 04 39, erik@dybcom-data.dk
Bent Nielsen, Søndergade 11, 74473602, 20163602, bentsbyg@mail.dk

Suppleant   Betina Christensen, Almsted 6, 73     45     80     89, 61     27     80     89,   almsted@email.dk  
Maillisten: hundslev@groupcare.dk er kun for tilmeldte. Hjemmeside www.hannyt.dk

Tilmeld dig e-mail-listen, så får du flere nyheder direkte i din mailbox. Meld dig til Anders Brandt
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Program til aften om udviklingsplaner

19.00  Velkomst 
Kommunens strategi og landdistriktspolitik
Borgerinddragelse og ejerskab
Kommunikation med borgerne

19.15  Processen for udarbejdelse udviklingsplaner.
Hvad er en udviklingsplan – hvordan ser den ud ?
Sådan griber vi arbejdet an !

19.30 Grupper
 Deltagerne sætter sig sammen i grupper.

15 minutter
Visitkort – historie – hvad er jeres område kendt for?
På et stort kort over jeres lokalområde beskriver/tegner hvad I mener I området er kendt for. 

30 minutter
Visitkort fremtid – Hvad vil i gerne være kendt for i fremtiden i vores lokalsamfund?
I bliver i mindre grupper hjulpet til at opstille visioner og strategier for fremtiden.

20.15 Kaffepause

20.30 Plenum
15 minutter 

De forskellige visioner og strategier bliver uddybet 

30 minutter
Den endelige vision og strategi vælges.

15 minutter
Prioritering af fremtidsaktiviteterne – 
1. I beslutter maksimalt 5 aktiviteter, som I vil arbejde videre med.
2. Aktiviteter opdeles i hvad I selv kan gøre, og hvad der indgår eller skal indgå i   
    kommunale planer
3. Der udpeges tovholder og nedsættes arbejdsgrupper til de aktiviteter i ønsker 
    gennemført.

21.30 - Det videre forløb / Udarbejdelse af udviklingsplaner
Udvikling af den enkelte ide
Konsulenthjælp til de enkelte lokalområder

 Papir og elektronisk
 Sådan ser skemaerne ud
 Sådan bruges de
 Hvordan får I indflydelse på kommuneplanen

( v. kommunen og LDF)
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