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Formandens beretning 
Generalforsamling 7. april 2016 

 

Overblik 

Efter sidste generalforsamling den 16. marts 2015 har bestyrelsen arbejdet i den nye konstruktion med 10 
medlemmer, der hver især er valgt direkte i hvert eget af de 10 landområder i Ringsted Kommune. Hvert 
medlem har haft sin egen suppleant fra lokalområdet. Dette har givet en stærk og bredt forankret 
bestyrelse. Perioden har været præget af et omfattende arbejde omkring behandling og godkendelse af 
midler til helhedsplanpuljen, temaudviklingspuljen og kulturpuljen. Vi har oparbejdet et nyt samarbejde 
med ny sekretariatsfunktion. Der har været høringssvar. Og vi har været involveret i samarbejdet med 
kommunen om Oplevelsesstien. 

Bestyrelsens sammensætning i 2015 

Leif Gredal, formand 
Dorte Lau Baggesen, næstformand 
Peter Hansen, sekretær 
Lárus Ágústsson, økonomiansvarlig 
Bjarne Krog 
Bo Holst-Christensen 
Finn Andersen 
Ib Rod 
Kai Brorson 
Poul Nielsen 

Suppleanter i 2015 

Niels Bruun de Neergaard  
Gustav Flensborg 
Palle Kristoffersen / Per Aagaard Kristensen  
Niels Skovgaard 
Jess Friis 
Allan Marott 
Jytte Petersen 
Addis Toft Christiansen  
Kjeld Kampp Rasmussen  
Susanne Nielsen 

 

Afholdte møder m.m. 

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder (26/3, 21/4, 18/5 (mail), 31/5 (mail), 25/6, 26/10 (mail), 17/11, 
4/2 og 3/3), 2 følgegruppemøder (24/6 og 25/11) samt diverse møder med den kommunale administration 
og sekretariat. Endvidere en tæt dialog i bestyrelsen over mail og telefon. 

Landdistriktspolitikken 

Landdistriktspolitikken har været meget længe undervejs, alt for længe. Oprindeligt skulle den have været 
klar i starten af 2014, men manglende ressourcer i kommunen førte os efter et mislykket forsøg og en ny 
udsættelse frem til en lovet udgivelse i februar 2015. Endnu en udsættelse fulgte og først et helt år senere 
lykkedes det at få godkendt landdistriktspolitikken den 11. januar 2016! Og vi fik en politik, der desværre 
mangler genkendelighed og sammenhæng med helhedsplanerne i forhold til Landsbyforums høringssvar. 

Det har været en proces, vi godt kunne have undværet, der er brugt alt for mange timers 
bestyrelsesarbejde bare for at få leveret et temmelig ligegyldigt resultat. Og så i øvrigt ikke mere snak om 
landdistriktspolitik, foreløbig. 

Bestyrelsens arbejde med Temaudviklingspuljen 

Landområdernes Temaudviklingspulje (tidligere "Udviklingsmidler til landområderne") har eksisteret siden 
2007, og har vist sig at være særdeles nyttig for en række – ofte hurtige -  aktiviteter og projekter i 
landområderne i kommunen. Ingen ansøgningsfrister og lynhurtig behandling. Det er Landsbyforums 
bestyrelse, der godkender ansøgninger.  
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Der kan ydes tilskud på grundlag af et udviklingstema, som i 2016 er uændret i forhold til sidste år. I 2016 
puljen har vi fået tilført 178.700 kroner fra kommunen, hvilket er forhøjelse fra 2015 på 25.000. Og med et 
uforbrugt beløb i 2015 puljen på 26.094 kroner, som forventes overført til 2016 puljen, men som stadig 
mangler politisk beslutning, har vi nu efter udbetalingerne siden sidste generalforsamling forventet i alt 
182.781 kroner, som kan søges i resten af 2016. Temaet er uændret fra sidste år og er beskrevet på vores 
hjemmeside. 

Der er udbetalt 149.802 kroner til aktiviteter siden sidste generalforsamling fordelt på 13 arrangementer og 
projekter. Oversigten over udbetalingerne og formål med disse kan ses på hjemmesiden. 

Bestyrelsens arbejde med Kulturpuljen 

Landområdernes Kulturpulje, som 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 2016 har kommunen afsat 85.847 kroner til puljen, der var ingen overførsel af midler fra 2015 puljen. Der 
er udbetalt 82.215 kroner til arrangementer siden sidste generalforsamling fordelt på 10 arrangementer. 
Der er nu 43.082 kroner til rådighed, som kan søges i resten af 2016. Oversigten over udbetalinger og 
arrangementer kan ses på hjemmesiden. 

Størrelsen på puljen er ikke tilstrækkelig til de mange gode arrangementer, og på dette grundlag er det 
aftalt med kommunen, at vi får et ønske på budgettet for 2017 om en forhøjelse af den årlige tilførsel til 
150.000 kroner. 

Se mere om Temaudviklingspuljen og Kulturpuljen på Landsbyforums hjemmeside. 

Helhedsplaner, retningslinjer og helhedsplanpulje 

Helt tilbage i oktober 2013 spirede idéen med en helhedsplan for landområderne. Et redskab til at udvikle 
de ønsker og behov, der opstår i et levende og dynamisk samfund, til reelle projekter til gavn og glæde for 
borgerne. En lang, udfordrende men spændende proces med stor motivation fra de 10 lokalråd stod på. I 
starten af 2015 var landområdernes helhedsplaner en realitet.  

Og i fortsættelse heraf blev der nu arbejdet på at forme regelsættet for den kommende nye 
helhedsplanpulje. Nye spændende muligheder for udmøntning af midler til de mange projekter i planerne 
stod for døren. I marts 2015 blev første udgave af et omfattende sæt retningslinjer færdigudviklet. De er 
senere yderligere præciseret, og i dag udgør de hele procesgrundlaget for tildeling, godkendelse og 
udbetaling fra den nye helhedsplanpulje. For at ansøge benyttes et fortrykt ansøgningsskema. Alle 10 
helhedsplaner, retningslinjer, ansøgningsskema m.m. kan ses på vores hjemmeside. 

Midlerne i helhedsplanpuljen, der udgør det økonomiske fundament for en kontinuerlig udvikling i alle 10 
landområder, er på 1 million kroner om året fra 2014 til 2017 og er godkendt af Byrådet. Midlerne 
betragtes primært som en del af en samlet projektfinansiering. Der er en solid forventning til, at de 
kommende budgetår også vil indeholde en årlig million til vedvarende udvikling i landområderne.  

Landsbyforums bestyrelse har mandat til at godkende bevillinger op til og med 100.000 kroner uden 
yderligere politisk godkendelse og over 100.000 med en indstilling til Økonomiudvalget. 

Ansøgningsfrister i 2015 var 1. april, 1. august og 1. november. Fra 2016 og frem er fristerne fastlagt til 15. 
januar, 15. maj og 15. oktober. I tilknytning hertil er defineret en procedure for det videre forløb, herunder 
fastlagte bestyrelsesmøder for behandling af ansøgninger, der betyder en svartid på 3½ uge fra 
ansøgningsfrist til svar foreligger hos ansøger. 
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Helhedsplanpuljen - Bevillinger og status 

De første bevillinger fra helhedsplanpuljen til projekter indeholdt i helhedsplanerne blev givet til 
ansøgninger, der var indkommet 1. april 2015. Og i løbet af 2015 blev det til i alt 872.936,20 kroner ekskl. 
moms. Startsaldoen var på 1.700.000 kroner, som bestod af sammenlagt 2 millioner for 2014 og 2015 
fratrukket 300.000 kroner, som var godkendt til konceptudvikling og sekretariatsbistand. 

Efter de godkendte bevillinger var der således en slutsaldo for 2015 på 827.063,80, der kunne tillægges 
34.450 kroner, da udviklingsomkostningerne blev mindre end budgetteret. Altså 861.513,80 kroner, som 
kunne overføres til 2016. 

I starten af 2016 blev tilført en ny million, som således gav en startsaldo på 1.861.513,80. 

Ved første ansøgningsrunde i januar 2016 blev bevilget 622.810 kroner, hvoraf 400.000 først forventes at 
påvirke puljen med halvdelen i 2017 og halvdelen i 2018. Dette betyder, at der nu 7. april 2016 er 
1.638.703,80 kroner i puljen. 

Der er i alt siden start og til nu givet 17 bevillinger på tilsammen næsten 1.5 mio. kroner hvoraf ca. 1.1 mio. 
forventes udbetalt i løbet af 2015 og 2016.  

Der skal ved disponeringen af puljen tages hensyn til 5% reglen, der over en 4-årig periode 2014-2017 
garanterer hvert landområde minimum 5% af puljemidlerne. En lille joker, vi skal holde skarpt øje med. 
Derfor har vi en monitoreringsautomatik under udvikling i sekretariatet, således at vi til hver en tid vil 
kunne sikre et overblik over størrelsen på det reserverede beløb. Det bliver naturligvis mindre for hver 
bevilling, der gives til de landområder, der ikke har opnået de 5%. Aktuelt er landområdernes samlede 
tilgodehavende på 950.039 kroner. 

Helhedsplanpuljen – Geografisk fordeling 

Kigger vi på den geografiske fordeling af de bevilgede midler i 2015 og 2016 (indtil nu) ses en stor spredning 
fra 0 til 400.000 kroner. Tallene fordeler sig således: 

Område Antal Bevilget i  2015 Bevilget i 2016 Bevilget i alt 

Gyrstinge-Ørslevvester 1 168.000 0 168.000 

Haraldsted-Allindemagle 2 80.960 11.370 92.330 

Jystrup 1 52.000 0 52.000 

Vigersted 1 0 400.000 400.000 

Fjellebro-Kværkeby 2 62.796 0 62.796 

Bringstrup-Sigersted 4 124.880 0 124.880 

Vetterslev-Høm 3 49.824 156.000 205.824 

Sneslev 1 8.635 0 8.635 

Nordrup-Farendløse 0 0 0 0 

Ørslev 2 325.840 55.440 381280 

I alt 17 872.935 622.810 1.495.745 

Midlerne er bl.a. bevilget til by forskønnelse, planlægning, mødesteder, klubaktiviteter, café, IT udstyr, 
fælleskøkken, motions- og fitnessprojekter, hjemmeside, stianlæg, parkeringsanlæg, friluftsguideprojekt og 
musisk udfoldelse. 

Et styrket Sekretariat 

2016 er og bliver et år med store udfordringer i forbindelse med behandling af projektansøgninger til 
helhedsplanpuljen. Der skal i samarbejde med administration og sekretariat vejledes, kvalificeres og 
screenes, således at ansøgningerne vurderes korrekt og præcist i overensstemmelse med retningslinjerne. 

Vi har evalueret kritisk på sidste års sekretariatsbistand, og ud fra dette har det været nødvendigt med en 
styrkelse af funktionerne i sekretariatet. Derfor har vi besluttet, og med kommunal accept, at indgå en ny 
kontrakt – stadig med DGI Faciliteter og Lokaludvikling – for kalenderåret 2016. Omfanget af det 
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kommende samarbejde er justeret til et niveau, der imødekommer de øgede kvalitetskrav til en nødvendig 
professionel behandling og sparring, som seriøst udviklede projektgrundlag har krav på.  

Derudover er der igangsat tiltag for et effektiv direkte samarbejde mellem den kommunale administration 
og sekretariatet. En sikring af direkte sparring mellem projektejere og sekretariat er også en realitet. 

Til slut 

Bestyrelsen for Landsbyforum har haft et travlt og meningsfyldt år. Vi synes selv, vi er nået rigtig langt. Det 
har været lærerigt, der har været resultater og godt samarbejde - både internt og udadtil med lokalråd, 
projektejere, sekretariat, administration og politikere.  

Husk at bruge vores hjemmeside landsbyforum-ringsted.dk 

Leif Gredal 
7. april 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


