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Formandens beretning 
Generalforsamling 16. marts 2015 

 

Overblik 

Det har været et travlt år for bestyrelsen. Ikke mindst arbejdet med helhedsplanerne, der har givet 
anledning til adskillige møder, skriverier og omfattende planlægning for at komme i mål med dette 
mammut projekt. Også kommuneplan og landdistriktspolitik har fyldt godt op i kalenderen, herunder 
høringssvar til kommunen. Heldigvis har samarbejde med landområdernes 10 lokalrådsbestyrelser været 
særdeles frugtbart, ligesom vi har oplevet god politisk modtagelse generelt af vore planer og forslag. 
Derudover har vi selvfølgelig også behandlet ansøgninger til udviklingsmidler og til kulturmidler. Men det 
største og mest omfattende arbejde har ligget i helhedsplanerne og i retningslinjerne til helhedsplanpuljen. 

Bestyrelsens sammensætning i 2014 

Formand Leif Gredal 

Næstformand Niels Bruun de Neergaard 

Kasserer Tove Modell  

Sekretær Jytte Petersen 

Bestyrelsesmedlem Peter Hansen  

Bestyrelsesmedlem Kai Brorson 

Bestyrelsesmedlem Ann Brodersen 

Afholdte møder m.m. 

Der har været afholdt 14 bestyrelsesmøder (1/4, 14/5, 10/6, 7/7, 8/9, 29/9, 23/10, 6/11, 1/12, 13/1, 19/1, 
10/2, 16/2 og 9/3), 5 formandsgruppemøder (3/4, 3/11, 9/12, 14/1 og 23/2) 1 møde med Byrådet (10/11), 
2 møder med Økonomiudvalg (27/1 og 2/3), 1 følgegruppemøde (6/3) 1 borgmestermøde (22/12) samt 
diverse møder med den kommunale administration. Endvidere en meget tæt næsten daglig dialog i 
bestyrelsen over mail og telefon. 

Bestyrelsens arbejde med udviklingsmidlerne 

Puljen "Udviklingsmidler til landområderne" har eksisteret siden 2007, og har vist sig at være særdeles 
nyttig for en række aktiviteter og projekter i landområderne i kommunen. Det er Landsbyforums bestyrelse, 
der godkender ansøgninger.  

Der kan ydes tilskud på grundlag af et udviklingstema, som i 2015 er uændret i forhold til sidste år. I 2015 
puljen har vi fået tilført kr. 151.124 fra kommunen. Og med et uforbrugt beløb i 2014 puljen på kr. 23.260, 
som er overført til 2015 puljen, har vi nu efter udbetalingerne siden sidste generalforsamling i alt kr. 
153.884, som kan søges i resten af 2015. Temaet er beskrevet på vores hjemmeside. 

Der er udbetalt kr. 122.680 til aktiviteter siden sidste generalforsamling fordelt på 17 arrangementer og 
projekter. Oversigten over udbetalingerne kan ses på hjemmesiden. 

For at undgå forveksling med udviklingsmidlerne i den store pulje vedrørende helhedsplanerne har vi 
omdøbt den lille pulje fra "Udviklingsmidler til landområderne" til "Landområdernes Temaudviklingspulje".  
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Bestyrelsens arbejde med kulturmidlerne 

Den anden pulje, vi også godkender midler fra, er kommunens pulje, der uddeler støtte til kultur aktiviteter 
i landområderne.  

Der kan søges om midler 3 gange om året. Selve ansøgningsfristerne er en smule forskudte i forhold til 
kalenderåret, og er således den 15. oktober, den 15. februar og den 15. juni. Her er det også bestyrelsen i 
Landsbyforum, der godkender i henhold til et sæt retningslinjer, som kan ses på vores hjemmeside.  

I 2015 har kommunen afsat kr. 85.847 til puljen, der var ingen overførsel af midler fra 2014 puljen. Der er 
udbetalt kr.  115.410 til arrangementer siden sidste generalforsamling fordelt på 15 arrangementer. Der er 
nu kr. 33.517 til rådighed, som kan søges i resten af 2015. Oversigten over udbetalingerne kan ses på 
hjemmesiden. 

I vores pulje navne terminologi hedder denne pulje fremover "Landområdernes Kulturpulje". 

Se mere om Temaudviklingspuljen og Kulturpuljen på Landsbyforums hjemmeside. 

Kommuneplan 2013-2025 

Efter at kommuneplanen i december 2013 blev dømt ude pga. for mange fejl og senere i marts 2014 blev 
udsat for endnu en udsættelse, har vi i bestyrelsen arbejdet med at levere et omfattende høringssvar til 
version 2 af kommuneplanen. Høringssvaret omhandlede primært koblingen til Landdistriktspolitikken. 
Dette blev medtaget i rimeligt omfang i version 2, der kom i fornyet høring. Hertil sendte vi endnu et 
høringssvar i september 2014 indeholdende en række specifikke formuleringer. Den endelige 
kommuneplan blev langt om længe klar til vedtagelse i Byrådet den 8. december og trådte i kraft den 29. 
december 2014. 

Landdistriktspolitikken 

Landdistriktspolitikken har været meget længe undervejs, alt for længe. Efter en længerevarende debat i 
2013 hvor det var meningen, at landdistriktspolitikken skulle være klar i kommunen til godkendelse i 
februar 2014, stod det klart, at den måtte udsættes yderligere som følge af ressourcemangel i 
administrationen.  

Efter flere møder i foråret 2014 forelå den 20. maj et udkast til intern høring fra administrationen til ny 
landdistriktspolitik. Dette fremstod efter vor mening imidlertid meget overfladisk og helt utilstrækkelig. Vi 
returnerede derfor en omskrevet og stærkt præciseret version den 29. maj med vægt på koblingen til 
helhedsplanerne. Allerede 10 dage senere lød det fra administrationen, at det ikke ville være muligt at 
indpasse dette i landdistriktspolitikken til politisk behandling inden sommerferien. I stedet blev udarbejdet 
en ny tidsplan, der skulle føre til udvalgsbehandling, høring og endelig godkendelse i februar 2015. Det var 
så 3. gang den blev udsat!  

Efter at have modtaget et nyt forslag og indsendt et nyt høringssvar den 20. december foreligger der stadig 
intet konkret om status for landdistriktspolitikken, hvor høringsperioden sluttede sidst i december og hvor 
den for længst burde have været administrativt færdigbehandlet samt sendt til politisk behandling for 
endelig godkendelse. Men vi har da stadig en tro på, at den nok skal dukke op… 
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Helhedsplaner 

Tanken om at udvikle helhedsplaner for de 10 landområder fødtes i Landsbyforum i oktober 2013. Planer, 
der med udgangspunkt i de lokale særpræg, beskriver fremtidens ønsker, muligheder og behov lokalt i og 
på tværs af landområderne, og som kan udgøre et redskab for gennemførelsen heraf.  

Snart blev der i alle landområder med lokalrådene som tovholdere i bedste ildsjæle stil arbejdet målrettet 
på skabelsen af planerne. En endog meget omfattende indsats og i en proces, der undervejs dannede nye 
positive relationer i og mellem lokalområder. De første planer var klar allerede i august-september 2014, og 
de sidste blev modtaget i perioden fra juletid og frem til midten af januar 2015.  

I januar i år var alle planer således indleveret til kommunens administration. Der fulgte en sund debat 
mellem Landsbyforum og det administrative og politiske niveau. Og efter et fællesmøde 27. januar med 
økonomiudvalget, stod det klart, at en milepæl var nået. Helhedsplanerne var sikkert i hus, og nu manglede 
kun en godkendelse af et sæt retningslinjer for tildeling, godkendelse og udbetaling.  

Økonomiudvalget fandt det altså ikke nødvendigt med en egentlig godkendelsesproces af helhedsplanerne, 
idet man anså de foreliggende helhedsplaner som et godt grundlag for det fremtidige arbejde med 
videreudvikling i Ringsted Kommunes landområder. I stedet bliver det retningslinjerne i relation til 
helhedsplanerne, der vil være procesgrundlaget for det videre forløb for udmøntning af midler til indsatser 
og projekter indeholdt i helhedsplanerne. En god og tidsbesparende ændring i det videre forløb. 

Helhedsplanpulje 

I oktober 2013 blev der fremsat forslag om afsættelse af 4 x 1 million kroner i budgetforslaget for 2014 og 
overslagsårene 2015-2017 til udvikling i landområderne. Efterfølgende er overslagsår 2018 kommet med 
også med 1 million. Dette er som bekendt godkendt, og er i dag det økonomiske fundament for det, vi nu 
oplever.  

En mindre del af den første million er gået til selve udviklingen af helhedsplanerne. Tre lokalråd har valgt at 
udvikle deres helhedsplaner selv og for egen regning. Et lokalråd har også valgt at gøre det selv, dog med 
assistance fra professionel side, betalt af puljen. De resterende 6 lokalråd har valgt at benytte sig af 
konsulent Carsten Blomberg fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling, ligeledes betalt af puljen.  

Udgifterne i 2014 dækker primært projektudvikling og helhedsplanudvikling. Udgifterne i 2015 dækker 
primært udvikling af retningslinjer og ansøgnings- og evalueringsskemaer, herunder mødedeltagelse i de 
afholdte 4 formandsgruppemøder.  

I alt er der medgået ca. kr. 200.000 til hele udviklingen. Udgifterne til planudvikling fra starten i 2014 til 24. 
februar 2015 ses på bilag 1. 

For at undgå forveksling mellem den lille udviklingspulje - nu kaldet Landområdernes Temaudviklingspulje, 
og den store udviklingspulje til realisering af projekter i helhedsplanerne, kaldes denne pulje nu 
Landområdernes Helhedsplanpulje. 

Frigivelse af midler 

For 2015 har Byrådet den 9. marts 2015 frigivet den næste million. Samtidig er de resterende ca. kr. 
800.000 fra 2014 overført til 2015 puljen. Der vil heraf blive anvendt kr. 150.000 til opretholdelse af en 
sekretariatsfunktion i 2015. Der således efterfølgende indeholder kr. 1.650.000. Disse midler er nu til 
rådighed for ansøgninger til indsatser og projekter indeholdt i de 10 helhedsplaner. 

Og ansøgninger modtages fra nu af, første ansøgningsfrist er 1. april 2015, næste frist er 1. august. 

 

 



 

Side 4 af 5 

Retningslinjer 

Landsbyforum har gennem de seneste måneder sammen med alle lokalrådsbestyrelserne arbejdet med at 
udarbejde det nødvendige sæt retningslinjer for helhedsplanpuljens uddeling. Der har i den forbindelse 
været afholdt fire formandsgruppemøder, hvor alle 10 lokalråd sammen med Landsbyforum har vedtaget 
indholdet i retningslinjerne. 

På økonomiudvalgsmøde den 2. marts samt på byrådsmøde den 9. marts 2015 blev Landsbyforums 
bestyrelse bemyndiget til at fordele midlerne i helhedsplanpuljen efter principperne indeholdt i 
retningslinjerne. 

Detaljerne i retningslinjerne er defineret af Landsbyforum sammen med de 10 lokalråd, og de indeholder 
bl.a. regler omkring  

 sekretariatsfunktion  

 vurdering af indsats og prioritering  

 fordeling af midler  

 finansiering udbetaling og afrapportering  

 ansøgning  

 behandling af ansøgninger  

 evaluering 

Udover dette er der også fremstillet et ansøgningsskema, der skal anvendes ved ansøgning samt et 
evalueringsskema til erfaringsindhentning samt et skema til opgørelse af eventuelle indgåede frivillige 
arbejdstimer. 

Retningslinjerne skal evalueres af Landsbyforum og Byråd inden udgangen af 2016. 

Retningslinjer og skemaer findes på Landsbyforums hjemmeside, hvor de både kan læses og downloades. 

Sekretariat 

2015 bliver et år med store opgaver. Der bliver meget at holde styr på. Det er vigtigt, at det bliver gjort 
korrekt og effektivt samt at udmøntningen af helhedsplanerne - og fremtiden på landet - kommer godt fra 
start.  

Derfor har vi besluttet, og med accept fra Byrådet, at der etableres et sekretariat, der kan varetage en lang 
række administrative og støttende funktioner både for lokalrådene og for Landsbyforum. Ordningen 
tænkes i første omgang at skulle gælde for 2015. Derefter evalueres på forløbet, og der tages stilling til 
sammen med Byrådet, om det skal fortsætte, i hvilket omfang og hvor.  

Det er vedtaget, at placere funktionen under DGI Faciliteter og Lokaludvikling, der allerede råder over de 
kompetencer, vi har behov for. Vi har sikret os en fornuftig aftale med en attraktiv fast pris og i et setup, 
hvor man ikke tæller timer, men hvor man prioriterer opgaverne. Disse er defineret i retningslinjerne. Der 
er aftalt en fast pris på kr. 150.000 for resten af året. 

Følgegruppe 

Som en sidegevinst har vi bl.a. i forbindelse med vore møder med borgmester og politikere fået etableret 
en følgegruppe bestående af borgmester, teknisk direktør samt to bestyrelsesmedlemmer fra 
Landsbyforum. Følgegruppen er ikke tænkt som en beslutningstagende enhed, men til at have en 
koordinerende rolle samt sikre ejerskab. 

Første møde i følgegruppen fandt sted den 6. marts 2015, hvor vi havde en opklarende drøftelse omkring 
principperne i retningslinjerne. 
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Til slut 

Bestyrelsen for Landsbyforum har haft travlt. Vi synes selv, vi er nået langt, der har været resultater, godt 
samarbejde - både internt og udadtil med lokalråd, administration og politikere. Specielt helhedsplanerne 
og den efterfølgende udvikling af retningslinjer har krævet store arbejdsmæssige ressourcer. 

Husk at bruge vores nye hjemmeside landsbyforum-ringsted.dk. 

Vi håber på - og er sikre på - med den foreslåede nye bestyrelsesmodel, som vi vender tilbage til under 
punkt 6, at få etableret et endnu stærkere fællesskab med markant drivkraft, bred lokal indsigt og en stærk 
styrkelse af landområder og landsbyer med fokus på et helt liv på landet samt igangsætning af de mange 
gode projekter i helhedsplanerne. 

Leif Gredal 
16. marts 2015 


