
 
 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling       

Sted    Bringstrup Forsamlingshus FRIHEDEN, Egerupvej 6, Bringstrup, 4100 Ringsted  
Tid    Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.30 

 
Landsbyforums formål er:  

• Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne i Ringsted 
kommune, og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det 
miljø, de aktiviteter og den kultur disse repræsenterer.  

• Overordnet at hjælpe og at støtte medlemmerne med at fremme fælles interesser overfor 
offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder at bistå med generel 
behandling og gennemførelse af aktiviteter med basis i gældende Landdistriktspolitik i 
Ringsted Kommune.  

• At afgive høringssvar på emner af fælles interesse for landområderne i Ringsted Kommune.  

 

Referat og dagsorden i flg. vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent 
Poul Otto Nielsen blev valgt som dirigent.  
 

2. Valg af referent 
Peter Hansen blev valgt som referent. 
 

3. Valg af stemmetællere 
Lars Bang Petersen og Keld Rasmussen blev valgt som stemmetællere. 
 

4. Formandens beretning 
Formandens beretning blev godkendt. Denne kan ses i sin helhed på vedhæftede bilag. 
Beretningen kan desuden ses på Landsbyforum Ringsteds hjemmeside 
www.landsbyforum-ringsted.dk 
 
Under fremlæggelsen af beretningen og lige efter beretningen blev følgende emner berørt: 
- 5 % reglen vedr. reserverede Helhedsplanpulje-midler bør afklares hos Landsbyforum 

og politisk, så der findes en ordning, der bringer midlerne i spil, hvis enkelte 
lokalområder ikke har projekter i Helhedsplanen indenfor reglen. I forbindelse med 5 % 
reglen er det relevant, at indregne sekretærfunktionen både til opstart af ordningen og 
de årlige ca. kr. 100.000. 

- Generelt bør Landsbyforum og lokalrådene ved væsentlige emner og problematikker gå 
til alle politiske baglande. Politikerne skal kende problematikken, for at kunne tage 



 
 

stilling. Generelt er det op til os selv, at få politikerne til at kende os her ude på landet. 
Derfor er det væsentligt, at kendskab og behov bliver en del af kommende valgkamp. 

- Strategi- og Handleplanen skulle have været politisk behandlet den 27. marts, men er af 
ukendte årsager blevet trukket. Vi mangler svar på dette. 

- Strategi- og handleplanen skal opdateres årligt. Det er her, der skal holdes fast, da det 
er beslutninger på vores niveau. 

- Det er påfaldende, at kommende synliggørelse omkring bosætning kun skal dreje sig 
om Ringsted og Benløse. Udmøntning af Landdistriktspolitikken skal også vises i reel 
handling. 

- Hvordan kommer vi videre, når vores tanker og idéer falder i det sorte hul? Vi skal gå til 
politikerne - og udvalgsformændene skal langt mere i spil. Ikke mindst skal vi være 
mere aktive i forhold til budgethøringerne. 

- Generelt skal vi være langt mere tydelige i forhold til det politiske niveau.  
- Vi skal have et politisk møde inden sommerferien. Der er aftalt 2 årlige møder med 

Økonomiudvalget og 1 årligt møde med Byrådet. Desuden kan der holdes ad-hoc 
møder med følgegruppen vedr. Helhedsplanerne. Følgegruppen er ikke nok – der skal 
tages fat i de væsentlige politikere. 

- Det er problematisk, at administrationen ikke kender landområderne godt nok. Det 
samme gælder for mange politikere. 

- Der ses frem til valgmøderne på landet. Det er bl.a. her, vi kan fremføre vore 
synspunkter og gøre opmærksom på os selv. 
 

5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 
Regnskabet, der blev fremlagt af Lárus Ágústsson, blev godkendt. 
Regnskabet kan ses på vedhæftede bilag. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet.  
 

7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 
A) Landsbyforums udarbejdede notat til brug for fremsendelse til politikere og presse 

havde forinden generalforsamlingen været rundsendt for kommentarer. To 
tilbagemeldinger er forinden generalforsamlingen blevet indarbejdet. 
Generalforsamlingen godkendte notatet med yderligere et par tilføjelser til andet 
afsnit. Her tilføjes ”stianlæg og bosætning på landet”. Notatet udsendes herefter til det 
politiske niveau og til pressen.  
Notatet kan ses i sin helheds på vedhæftede bilag. 

 
Generelt skal vi være på tæerne og efter politikerne, når tingene ikke passer sammen. 
 
B) Landsbyforum opfordres til fremadrettet at vælge en repræsentant til arbejdet med 

Oplevelsesstien, der siden konferencen på Skjoldenæsholm har haft stor gavn af 
Landsbyforums deltagelse - først med Kurt Hansen og senest med Leif Gredal. Ikke 
mindst har det været vigtigt for projektet Oplevelsesstien, at projektet har været på 
dagsordenen på møder med Økonomiudvalget og med Byrådet. 

 
8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 

Kontingent blev fastlagt til kr. 0. 



 
 

 
9. Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Nedenfor ses Landsbyforums bestyrelse og stedfortrædende suppleanter: 

 

Område Bestyrelsesmedlem - 2017 Stedfortrædende 

suppleant - 2017 

Gyrstinge 

Ørslevvester 

Vera Mortensen (sekretær) Jess Friis 

Haraldsted 

Allindemagle 

Dorte Lau Baggesen (formand) Gustav Flensborg 

Jystrup og omegn Niels Bruun de Neergaard Tommy Johannessen 

Vigersted Per Aagaard Kristensen Peter Hansen 

Fjællebro Kværkeby Finn Andersen Peter Skovgaard 

Bringstrup Sigersted Lárus Ágústsson 

(økonomiansvarlig) 

Kurt Hansen 

Vetterslev Høm Poul Nielsen Susanne Nielsen 

Nordrup Farendløse Allan Marott Nielsen (næstformand) Ole Christensen 

Sneslev Ib Rod ? 

Ørslev Kai Brorson Kjeld Kamp Rasmussen 

 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Poul Otto Nielsen blev valgt som revisor og Per Aagaard Kristensen blev valgt som 
revisorsuppleant. 
 

11. Eventuelt 

Efter lidt drøftelse af de ”røde vejbelægninger” blev konklusionen, at der ikke fremsendes 
en fælles udtalelse til kommunen, da der er forskellig opfattelse af belægningen i de 
forskellige lokalområder. Dog var der enighed om, at det er kommunens ansvar, at 
belægningen er udført korrekt og i en ordentlig kvalitet. 

 

Som dirigent  

 

Poul Otto Nielsen 

   

Som referent  

Peter Hansen 

   

9. april 2017 

 

På Landsbyforums hjemmeside www.landsbyforum-ringsted.dk kan læses om foreningens arbejde 
– herunder indsatsen omkring helhedsplaner og formidling af puljemidler til projekter i 
helhedsplanerne, til opgaver under temaudviklingspuljen og til arrangementer under kulturpuljen 
samt mange andre informationer, bl.a. vedtægter og bestyrelsens sammensætning.  

 

http://www.landsbyforum-ringsted.dk/


 
 
Bilag til generalforsamlingsreferat 
 

Formandens beretning 
Generalforsamling 6. april 2017 

 

Indledning 
Efter sidste generalforsamling den 7. april 2016 har arbejdet for bestyrelse og suppleanter været præget af 
behandling og godkendelse af midler fra helhedsplanpuljen, temaudviklingspuljen og kulturpuljen. Vi har 
indsendt flere høringssvar, været involveret i samarbejdet med kommunen omkring Oplevelsesstien, 
deltaget i oprettelse af landsbyklynger og en lang række andre opgaver.  

Bestyrelsen i 2016 
Leif Gredal, formand 
Dorte Lau Baggesen, næstformand 
Peter Hansen, sekretær 
Lárus Ágústsson, økonomiansvarlig 
Vera Mortensen 
Allan Marott Nielsen 
Finn Andersen 
Ib Rod 
Kai Brorson 
Poul Nielsen 

Suppleanter i 2016 
Niels Bruun de Neergaard  
Gustav Flensborg 
Per Aagaard Kristensen  
Kurt Hansen 
Jess Friis 
Ole Christensen 
Jytte Petersen / Peter Skovgaard 
Addis Toft Christiansen  
Kjeld Kampp Rasmussen  
Susanne Nielsen 

 

Afholdte møder m.m. 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder (7/4 Jystrup, 2/6 Høm, 20/9 Sørup, 3/11 Allindelille, 31/1 Jystrup 
og 3/3 Vigersted), 1 byrådsmøde (14/11), 1 følgegruppemøde (7/12), samt diverse møder med den 
kommunale administration og sekretariat. Endvidere en tæt dialog i bestyrelsen over mail og telefon. 
Endelig havde vi et værdi sættende fællesmøde (4/4-16) med økonomiudvalget umiddelbart forud for 
sidste generalforsamling. 

Bestyrelsens arbejde med Temaudviklingspuljen 
Landområdernes Temaudviklingspulje 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.  
Der kan ydes tilskud på grundlag af et udviklingstema, som igennem flere år - som følge af dets generelle 
brede effekt - har været uændret. For 2017 har vi fået tilført 178.700 kroner fra kommunen, hvilket er 
uændret i forhold til 2016. Og med et uforbrugt beløb i 2016 puljen på ca. 104.000 kroner, som forventes 
overført til 2017 puljen (afgøres politisk endeligt i maj 2017), har vi efter udbetalingerne siden sidste 
generalforsamling et forventet rådighedsbeløb på ca. 251.068 kroner, som kan søges i resten af 2017. Der 
skal herudover tages højde for en udbetaling fra puljen til administrationsomkostninger på 12.000 for 2016 
og 12.000 for 2017. Dette er netop den 3. april godkendt i Økonomiudvalget. 
Der er udbetalt 110.347 kroner til aktiviteter siden sidste generalforsamling fordelt på 20 arrangementer og 
projekter. Oversigten over udbetalingerne og formål med disse kan ses på hjemmesiden. Også selve temaet 
kan ses på hjemmesiden. 

Bestyrelsens arbejde med Kulturpuljen 
Landområdernes Kulturpulje, 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 2016/2017 har kommunen afsat 128.101 kroner til puljen, der var ingen overførsel af midler fra 2016 
puljen. Der er siden sidste generalforsamling udbetalt 120.929 kroner til 15 arrangementer. Der er nu 



 
 
50.255 kroner til rådighed, som kan søges i resten af 2017. Oversigten over udbetalinger og arrangementer 
kan ses på hjemmesiden. 
Størrelsen på puljen har ikke været tilstrækkelig til de mange gode arrangementer, og på dette grundlag fik 
vi i kommunens budget for 2017 forhøjet den årlige tilførsel med 50.000 kroner. 
Se mere om Temaudviklingspuljen og Kulturpuljen på Landsbyforums hjemmeside. 

Helhedsplaner, retningslinjer og helhedsplanpulje 
I starten af 2015 var landområdernes helhedsplaner en realitet. Politisk ser man helhedsplanerne som et 
godt grundlag for videreudvikling i landområderne. Planerne er dog Landsbyforums og lokalrådenes egne 
værktøjskasser og uden politisk ejerskab. Vi har besluttet, at alle lokalråd vil aktualisere indholdet i 
planerne i løbet af dette forår. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med de nye landsbyklynger, der formentlig 
vil medføre nye visioner og behov for udvikling – og dermed rejse udfordringer om dynamik og fornyelse i 
planerne. 

Siden marts 2015 har et sæt retningslinjer været ”lovgrundlaget” for håndtering og godkendelse af midler 
til projekter i helhedsplanerne. De er senere yderligere præciseret, og den seneste månedstid har vi 
yderligere evalueret disse i væsentlig grad i henhold til Byrådets oprindelige principper. Vi afventer nu 
politisk godkendelse. Retningslinjerne udgør procesgrundlaget for tildeling, godkendelse og udbetaling fra 
helhedsplanpuljen. 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 mindst en årlig million til vedvarende udvikling i landområderne.  
Landsbyforums bestyrelse har mandat til at godkende bevillinger op til og med 100.000 kroner ekskl. moms 
uden yderligere politisk godkendelse og over 100.000 med en indstilling til Økonomiudvalget. 
Ansøgningsfrister er 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 
typisk betyder en svartid på 3½ uge fra ansøgningsfrist til svar foreligger hos ansøger. 

Helhedsplanpuljen - Bevillinger og status 
Samlet pulje 2014-2017 udgør 4.000.000 kroner. Det første år forløb med udvikling af konceptet, herunder 
dannelse og godkendelse af retningslinjer samt udvikling af helhedsplaner. 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 der i alt bevilget 872.936 kroner. Startsaldoen var på 1.745.428 kroner, 
som bestod af sammenlagt 2 millioner for 2014 og 2015 fratrukket 254.572 kroner, som var godkendt til 
konceptudvikling i 2014 og sekretariatsbistand i 2015. 
Efter de godkendte bevillinger var der således en slutsaldo for 2015 på 872.492 kroner, som kunne 
overføres til 2016. 
I starten af 2016 blev tilført en ny million, som således gav en startsaldo på 1.872.492. Sekretariatsbistand 
for 2016 blev godkendt med 87.750 kroner. Herefter altså en disponibel saldo i puljen på 1.784.742 kroner. 
Godkendte bevillinger i 2016 udgør et samlet beløb på 1.088.682 kroner, hvilket giver en slutsaldo i 2016 på 
696.060 kroner.  
Sammenlagt i 2015 og 2016 er der i alt bevilget 1.961.618 kroner.  
I januar 2017 er der betinget bevilget 477.201 kroner, her er betingelserne endnu ikke imødekommet. Alt i 
alt er der således op til denne generalforsamling totalt siden 2014 disponeret til projekter 2.438.819 kroner 
fra puljen. 
Der er i alt i 2016 og frem til i dag bevilget midler til 17 projekter. 
I 2017 er tilført en ny million, som dermed giver en start puljesaldo på 1.696.060, og medregnet det 
reserverede beløb på 477.201 kroner er der 1.218.859 kroner til rådighed. Bemærk at der forfalder en 
sekretariatsudgift på 99.450 kroner ultimo 2017/primo 2018. 

Helhedsplanpuljen – Geografisk fordeling 



 
 
Kigger vi på den geografiske fordeling af de bevilgede midler i 2015, 2016 og 2017 (indtil nu) ses en stor 
spredning fra 0 til 400.000 kroner.  
De bevilgede beløb er placeret under de årstal, hvor ansøgningerne er indgivet. Kolonnen ”Betinget 2017” 
indeholder de yderligere beløb, hvor betingede tilsagn er givet i januar 2017, og hvor betingelserne endnu 
ikke er opfyldt. Alle beløb er ekskl. moms. Tallene fordeler sig således: 

Område Antal Bevilget 2015 Bevilget 2016 Bevilget 2017 Bevilget i alt Betinget 2017 
Gyrstinge-Ørslevvester 3 168.000 40.400 0 208.400 311.200 

Haraldsted-Allindemagle 3 80.960 11.370 0 92.330 20.750 

Jystrup 2 52.000 0 0 52.000 20.750 

Vigersted 2 0 400.000 0 400.000 20.750 

Fjellebro-Kværkeby 3 62.796 0 0 62.796 20.750 

Bringstrup-Sigersted 6 124.880 213.272 0 338.152 0 

Vetterslev-Høm 4 49.824 313.828 0 363.652 0 

Sneslev 3 8.636 54.372 0 63.008 27.667 

Nordrup-Farendløse 1 0 0 0 0 27.667 

Ørslev 3 325.840 55.440 0 381.280 27.667 

I alt 30 872.936 1.088.682 0 1.961.618 477.201 

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. 

Helhedsplanpuljen – 5% reglen 

Der skal ved disponeringen af puljen i 2017 tages hensyn til 5% reglen, der over en 4-årig periode 2014-
2017 garanterer hvert landområde minimum 5% af puljemidlerne til projekter med relevans i 
helhedsplanerne. Dvs. 200.000 kroner. Der er udviklet et monitoreringssystem, således at der til hver en tid 
foreligger et overblik over størrelsen på det reserverede beløb til 5% garantien. Beløbet bliver naturligvis 
mindre for hver bevilling, der gives til de landområder, der aktuelt ikke har opnået de 5%.  
Aktuelt er landområdernes samlede tilgodehavende på 729.866 kroner. Landområder, der endnu ikke fuldt 
ud har udnyttet garantien pr. 6. april 2017, er: 

Fjellebro-Kværkeby Kr. 137.204 

Haraldsted-Allindemagle Kr. 107.670 

Jystrup Kr. 148.000 

Nordrup-Farendløse Kr. 200.000 

Sneslev Kr. 136.992 

I alt Kr. 729.866 

Forud for fremtidige ansøgningsbevillinger skal sikres, at garanti saldoen kan honoreres ultimo 2017. Det 
anbefales, at Sekretariatet nøje overvåger dette i samråd med bestyrelsen. 

Andre opgaver i bestyrelsen 

Vi har  

– indsendt to høringssvar vedrørende kommunens budget 2017 i juni og i september. Og et 
høringssvar vedrørende områdeledelse i januar 2017 

– deltaget/deltager i arbejdet med udformning af strategi- og handleplaner, synes forsinket i 
administrationen, planen er forsinket for længst 

– deltaget/deltager i projekt Internet for alle, tendens til en træg administrativ udvikling 
– taget initiativ til etablering af to landsbyklynger i Ringsted kommune, betinget tilsagn om midler til 

ansøgningsfasen og igangsætning er givet, arbejdet igangsat og indledende udviklingsmøder kører 
– haft fokus på for ringe profilering og synlighed af landsbyer og landområder, herunder styrkelse af 

bosætning 



 
 
– gentagne gange behandlet og påpeget forskelle på resurser og serviceniveau mellem by og land, 

Landsbyforum efterlyser større kommunalt administrativt og politisk ansvar for landområderne 
– arbejdet for lempelige og enslydende brugeraftaler for kommunale områder, der tilgodeser værdien i 

det frivillige arbejde 
– deltaget i fælles byrådsmøde 14. november, hvor Oplevelsesstien, Internet for alle, bosætning på 

landet, brugeraftaler, retningslinjer, helhedsplaner og helhedsplanpulje blev drøftet 
– netværks platform på internettet for landområderne med bl.a. profilering, information og 

kommunikation 

Et styrket Sekretariat 
2016 har været et år med store udfordringer i forbindelse med behandling af projektansøgninger til 
helhedsplanpuljen. Der blev i samarbejde med administration og sekretariat vejledt, kvalificeret og 
screenet, således at ansøgningerne blev korrekt og præcist vurderet i overensstemmelse med 
retningslinjerne. 
Årets sekretariatsbistand har været af professionel og værdifuld karakter. Det er derfor også besluttet med 
kommunal accept at fortsætte samarbejdet i 2017.  

Plads til forbedring… 
Vi har haft travlt i bestyrelsen, og vi er nået langt i vore bestræbelser for at styrke udviklingen i vore 10 
landområder.  
Især helhedsplanpuljen og de dertil hørende midler på 4 x 1 mio. kroner i 2014-2017 har givet et værdifuldt 
løft til og en imødekommelse af livet på landet. Det er naturligvis godt, men ikke tilstrækkeligt!  
Det føles i for høj grad som om, at operationelle gøremål i bestyrelsen ikke har levnet tilstrækkeligt 
råderum til en strategisk og visionær nytænkning. Vi er yderst tilfredse med – og har haft stor glæde af - en 
effektiv sekretariatsfunktion hos DGI. Alligevel drukner mange visioner og idéer i administrative funktioner. 
Også er det bekymrende, at de evigt tilbagevendende problemstillinger omkring det kommunale 
administrative og politiske niveau ikke har udviklet sig i en markant mere balanceret og resultatorienteret 
retning. Eksempelvis de meget lange behandlingstider og administrative langtrukne processer, de 
utilstrækkelige økonomiske resursetildelinger til udvikling i landområderne, utilstrækkelig offentlig 
infrastruktur, mangelfuld vedligeholdelse og forskønnelse af kommunale arealer og faciliteter, ringe 
fleksibilitet og profilering af landområdernes bosætningsmuligheder – bl.a. både kommunale og private 
byggegrunde. Alt i alt den begrænsede opmærksomhed omkring det faktum, at en tredjedel af kommunens 
borgere bor og lever på landet, og at resurser og service nødvendigvis bør følge tilsvarende med. Vi oplever 
til stadighed, at forholdstallene ”67/33” mellem Ringsted/Benløse by og landområderne ikke matcher med 
god praksis. Der skal lyde en opfordring herfra til at disse uligheder får berettiget opmærksomhed og 
justering fremadrettet i kommunens politiske og administrative niveau. 
 
 

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.  

Personligt takker jeg hermed af som formand og som medlem af bestyrelsen i Landsbyforum. Det har været 
en fornøjelse at deltage i et team sammen med jer og medvirke til at arbejde for udviklingen i vore 
landsbyer og landområder gennem årene. Styrkelse og profilering af vore landområder i RingstedLandet 
ligger mig fortsat meget på sinde! 

Jeg ønsker alt godt for Landsbyforum og lokalområderne i den kommende tid. 

Leif Gredal 
6. april 2017 
 



 
 
 
 

Bilag til Generalforsamlingsreferat: 
 

Til behandling på kommende generalforsamling den 6. april 2017: 
 
 
”Borgerne i landområderne i Ringsted Kommune, repræsenteret ved de 10 lokalråd og 
Landsbyforum, har et stort ønske om at kommunens administration og politikere tager aktivt 
ansvar for udviklingen i kommunens landområder. Der er brug for, at landområderne tænkes med 
ind i alle beslutninger, der træffes, både administrativt og politisk. Beslutninger og ændringer, der 
vedrører Ringsted by og Benløse, kan også få konsekvenser på landet. 
I særdeleshed er der et akut behov for at kommunens landsbyer opgraderes og vedligeholdes på 
samme vis som det sker i Ringsted By og Benløse. Dette gælder fortove, parkeringspladser, veje, 
stianlæg, sprøjtehuse, forsamlingshuse, legepladser, kommunale arealer og at der arbejdes for 
bosætning på landet. 
Som bekendt har Ringsted kommune ca. 35.000 indbyggere, hvor omkring en tredjedel bor i de 10 
landområder, og kommunen satser i disse år på at øge tilflytningen. Ringsted kommunes 
administration og politikere har således et medansvar for, at kommunens landområder ikke 
forfalder – forfaldne landområder er ikke tiltrækkende for tilflytning. 
Landområderne sætter stor pris på Helhedsplanpuljen, som kan medvirke til mindre tiltag baseret 
på frivillig indsats og fundraising. 1 million kr. om året til de ti landområder kan dog kun afhjælpe 
udfordringerne i mindre omfang.  
Der er brug for hjælp og støtte i forbindelse med større projekter. På landet knokler frivillige med 
opgaver, som ingen i Ringsted By og Benløse ville påtage sig, og som det helt naturligt forventes, 
at kommunen tager hånd om. Dette resulterer i en kedelig skævvridning og en opdeling mellem 
'dem og os', som ingen kan være interesseret i. 
Landområderne savner en klar tilkendegivelse fra administration og politikere om at de også vil 
landområderne” 
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