Referat fra 2. styregruppemøde i Landsbyklyngesamarbejdet mellem Gislev- Ryslinge og
Kværndrup
Deltagere
Bjarne Dyrehauge – Gislev
Lars Fredslund – Gislev
AP Andersen – Gislev
Dan Jeppesen– Gislev
Frank Andersen -Kværndrup
Jette Paaske – Kværndrup
Anders Torup – Kværndrup
Mette Hindhede – Ryslinge
Marlene Rask Aastrup – Ryslinge
Gunnar Landtved - Ryslinge
Lise Grønbæk – DGI – projektleder
Jens Peter Jacobsen- Faaborg-Midtfyn Kommune
(Rikke Due og Erik Rahn givet tilsagn om at deltage, men var forhindret i at deltage i
mødet)
Punkt 2 vedr. valg af formand blev flyttet ned under punkt 8

Punkt 3
Kommunikation
Kort oplæg ved Lise vedr. status på projektet – Styrke samarbejdet mellem byerne
kommunikation, organisering og faciliteter.
Endvidere blev der på sidste møde også drøftet, at der skal arbejdes med erhverv.
3 byer der har set sig som konkurrenter, kræver at man er knivskarp på kommunikationen,
fortælle om hinandens aktiviteter i de forskellige byer m.m.
Christina Limbrecht, Louise Hjortshøj og Frank Andersen har dannet en
kommunikationsgruppe
Gruppen har afholdt det første møde og næste møde er den 12. nov.
Gruppen har drøftet synlighed af de 3 byers aktiviteter, samt man i højere grad skal
benytte hinanden blade (Gislev og Kværndrup) til at informere om hvad der rør sig samt
aktiviteter og tiltag.
Endvidere drøftet at det der skal kommunikeres ud om projektet skal komme fra
styregruppen, eller skal godkendes af styregruppen før det udsendes.
Drøftet at der skal laves en fælles planform, i form af en fælles hjemmeside for Gislev,
Ryslinge og Kværndrup. Det skal være en overbygning/supplement til lokalrådenes
nuværende hjemmesider.
Benytter en It-løsning udarbejdet af indenrigsministeriet i samarbejde med
Landdistrikternes hus specifikt til lokalsamfund og pt. benyttet af ”Mols i udvikling”
Hjemmeside for ”Mols i udvikling” blev fremvist, og efterfølgende var en drøftelse af hvilket

navn landsbyklyngen for ”Gislev, Ryslinge og Kværndrup skal have.
Forskellige forslag bl.a. om ”3-ege” navnet kan benyttes, idet det tager udgangspunkt i et
samarbejde omkring skolerne. Det blev foreslået, at lave en form for konkurrence enten
iblandt borgerene eller elever på skolen, for at finde frem til navn og logo, men også for at
udbrede kendskabet til at der arebjdes med et landsbyklyngesamarbejde.
Endvidere blev som logo foreslået at benytte kort over den gamle Ryslinge kommune med
navne på de 3 byer.
Der var enighed om, at kommunikationsgruppen på deres møde den 12. arbejdere videre
med et forslag til navn og logo, som præsenteres på næste styregruppemøde.
Styregruppen medlemmer er velkomne til at komme med input til kommunikationsgruppen
vedr. navn for Landsbyklyngen samt bud på logo.
For at sikre at alle kan dele de forskellige dokumenter der fremadrettet vil blive produceret
af styregruppen samt arbejdsgruppen laves en drop Box hvori alle dokumenter bliver
samlet. Der kan arbejdes med forskellige adgangskoder.
Lise opretter en drop Box.

Punkt 4
Siden sidst.
Forsamlingshuse
Møde med forsamlingshuse – De 3 huse har et godt samarbejde og har mange
arrangementer og aktiviteter.
De 3 huse har valgt at holde et fællesmøde, hvor de bl.a. skal drøfte hvad der
fremadrettes kan samarbejdes omkring.
Ryslingehallerne
Halbestyrelsen måtte aflyse deres møde, men har aftalt at mødes den 19. november kl.
19.00.
Erhvervsforening
Erhverv. – har mødt lidt udfordringer.
Tage fat i erhvervsforeningerne og få dem med til at være ambassadører – og arbejde
mod et styrket samarbejde. Målet er at få alle erhvervsgrupper med.
Afslutningsvis under punkt 4 blev der spurgt ind til, om Landsbyklynge samarbejdet skulle
munde ud i en sammenlægning af de 3 nuværende lokalråd?
Det blev drøftet, at det kunne være en mulighed, men at det også var vigtigt, at størrelsen
på et lokalråd skal give mulighed for at folk kan identificere sig inden for en given
geografisk afgrænsning. Derved er det lettere at få folk til at engagere sig i ”lokale
projekter”, derfor er det vigtigt at bevare lokalrådene for at holde fast i den lokale
handlekraft der er i de 3 lokalsamfund. Dog vigtigt at arbejde på at bygge en overbygning
(Landsbyklyngen), der skal arbejde for at styrke samarbejdet på tværs af de 3 byer og stå
sammen udadtil.
Punkt 5
Arbejdsgrupper

Tematisere emner fra borgermødet, hvor der kan etableres arbejdsgrupper
Kort opsamling fra sidste møde
 Bosætning - fælles åbenhus arr. (?)
 Fritidsaktiviteter (Gunnar og Dan)
o Styrke udbuddet af fritidsaktiviteter
o Hallerne har snakket omkring nye aktiviteter – det arbejder hallerne med.
 Erhvervssamarbejde (Bjarne Dyrehauge)
 Infrastruktur og Kommunikation kan hænge sammen
 Flygtninge Gislev har planlagt møde til den 28 januar. Det har ikke været muligt at
fremrykke denne dato. I lyset af kommunalbestyrelsen beslutning om at der skal
placeres flygtninge i Ryslinge (Fabers fabrikker) og i Kværndrup (Det gamle
bibliotek) er det vigtigt at få arbejdet på, at lave et fællesmøde for alle 3 byer og der
skal gøres endnu et forsøg på at få fremrykket møde i Gislev - mødet skal rykkes
frem så det ligger mellem den 22 og 29. november. AP og Jens Elmgreen er
tovholdere.
 Formidling af projektet – det blev drøftet at det var vigtigt at skabe synlighed
omkring projektet via presse, styregruppe så gerne at Jens Peter (FMK) pressede
lidt på – dog skal der være noget konkret at formidle. Det blev foreslået, at lave en
husstandsomdelt information, for dels at følge op på borgermødet, dels for at skabe
interesse hos borgere, der ikke havde mulighed for at deltage i borgermødet, men
også for at motivere borgere til at engagere sig i arbejdsgruppen. Dette emne skal
tages op at kommunikationsgruppen på deres møde den 12. november.
Vigtigt at der er en opfølgning ”ud til borgerene” hvert kvartal”, herunder
borgermøder.

Punkt 6
Kortlægning af faciliteter.
Kortlægning af mødesteder – det er vigtigt at arbejde med både de fysiske, der er
afgrænset af mursten, men også møde og samlingssteder rundt om i byens rum og ude i
naturen.
Starter med at lave en opsplitning, således det er de enkelte lokalråd, der laver en
kortlægning af deres lokale samlingssteder - finder ud hvilke særkender de 3 byer har
hver især for deres mødesteder – Stedbundne- og lokale potentialer.
Vi skal også drøfte hvad vi skal bruge viden til? Vi har brug for at få kortlagt hvor
mangfoldige vi er i vores mødesteder, både de fysiske og dem i naturen.
Lars Fredalund er tovholder på Gislev
Lokalrådet i Kværndrup tovholder Kværndrup
Repræsentanter i styregruppen fra Ryslinge tovholder Ryslinge.
Lise udsender oplæg til debat
Afslutningsvis på punkt 6 blev det drøftet, om hvordan man går i dialog omkring de fysiske
faciliteter. Det kan blive opfattet som besparelse, men det handler om, at vi som borgere
selv tør drøfte hvordan vi ønsker at bruge og udvikle vores samlingssteder

Punkt 7
Borgerundersøgelser
Vi er ikke klar til en borgerundersøgelse – går efter at udskyde en borgerundersøgelse hen
til ultimo jan. / feb. 2016
Styregruppen må gerne melde tilbage til Lise om der i området er en lokal person der
arbejder med analyse.
Punkt 8.
Projektplan
Næste gang skal vi have projektplanen frem og planlægge fremadrettet.
Punkt 2
Styregruppens opgaver og etablering
Eneste punkt var valg af formand.
Marlene Rask Aastrup – Ryslinge valgt som formand.
Næste møde 3.12. kl. 19-21 i Gislev hallen
Punkt 9
Evt.
Ønske om, at for at synliggøre Landsbyklynge projektet, skal der laves et
fællesarrangement hvert kvartal – ”store rengøringsdag” den 17. april kan indgå som en
fælles projekt

