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Til Stede: Asmund Bertelsen, Thomas Glud, Hans Horn, Karin Fosdal, Helle 
Petersen og Julie Abildgaard
Gæst til Punkt 1: Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyernes bestyrelse

Dagsorden 

Liv i landsbyerne og berettigelse. Ift. landsbyrådet. 

ABAF har været i dialog med LIL omkring hvad vi skal bruge Liv i Landsbyerne 
til fremadrettet, hvad skal forholdet mellem borgerforeninger og LIL være - 
hvad er berettigelsen, hvori ligger arbejdet for LIL. I den forbindelse har vi 
diskuteret hvem der f.eks. er stemmebærer fra vores landsbyklynge og ind i 
samarbejdet med det nye landsbyråd og kommunen.  Vi råder LIL (Mikkel 
Schwab) til at LIL i alle tilfælde fremadrettet vil sørge for at de beslutninger/
diskussioner de tager internt og ind mod kommunen har en forankring i de 
lokale borgerforeninger. Mikkel opfordrer til at vi sender en repræsentant fra 
ABAF udover Lauge til deres møder for at skabe forbindelsen mellem ABAF og 
LIL. ABAFs bestyrelse er enige om de ikke er i tvivl om LIL´s berettigelse. Og at 
en kommunikation/sag kan trække i langdrag hvis ikke LIL har mandat til at 
repræsentere landsbyerne. Asmund foreslår at der laves et nyt/revideret 
visionspapir for LIL som laves i samarbejde med alle borgerforeningerne, og 
dermed sørger for forankring/legitimitet. 
Julie slår sin holdning fast ift. stemmeberettigelse i landsbyrådet, at det er en 
god aftale at LIL/Ditte repræsenterer hele området, alle landsbyerne. Det vil 
betyde at Julie trækker sig fra arbejdet omkring landsbyrådet og derved lægger 
ABAFs tillid til at LIL og Ditte varetager vores brede interesse og tager fat i den 
berørte borgerforening når det er relevant. 

BLUP - invitation til bæredygtigt samarbejde

Karin og Julie har modtaget information/invitation på mail omkring projektet.  Vi 
skal finde 30-40 mennesker som skal deltage i frivilligt bæredygtigt arbejde i 
vores landsbyklynge. Der er søgt penge, fra BLUP, til at få hjælp til at lave 
bæredygtigt arbejde rundt i landbyerne. Eva er med i BLUP, Karin er gået med i 
det og følger med for ABAF. Indtil der forelægger noget mere konkret, afventer 
vi hvad bestyrelsen har af opgaver i den forbindelse. 

Fællespladsen
ABAF er blevet kontaktet af Bendt Nielsen og Pernille Benzon omkring planerne 
for at flytte en eller to shelters fra shelterpladsen, som det står beskrevet i 



referat fra generalforsamlingen. ABAF/Julie svarer i en mail til Pernille at alle 
planer er på idéstadiet og indbyder dem til dialog og samarbejde omkring 
videre planlægning af bedre brug af pladsen og en sikring af at det bliver en 
plads for byens borgere og mindre grupper af overnattende gæster, fremfor 
store grupper og skoleture. ABAF/Julie indkalder til et større møde i det nye år, 
for alle interesserede. Og vi inviterer Bendt og Pernille med til et 
bestyrelsesmøde for at få deres erfaringer med i processen. 

Borgermøde Aneshøj
Julie deltager i mødet fra ABAF og taler kort på ABAFs vegne. Det julie vil sige 
sendes rundt til bestyrelsen på forhånd og kan derved diskuteres/godkendes. 
Julie har modtaget en invitation til onlinemødet fra Plan og Byudvikling, den 
fremsendes til alken.dk og på facebookgrupperne LIL og Alken.  Der er lidt fejl i 
invitationen og den skal lige en tur ind forbi fælleden igen før den kommer ud. 

Fabulas og den politiske process:
Efter at punktet blev sendt tilbage til ØK på sidste byrådsmøde har Julie taget 
kontakt til ØK for at sikre at borgerne ikke bliver overhalet indenom i denne 
process, hvor den offentlige høringsfase er slut. I forbindelse med at Fibulas 
har fremsendt nye informationer til ØK og dermed har fået foretræde for 
udvalget ved næste møde, anmoder ABAF derfor om at vi også må sende en 
repræsentant fra byen til mødet og derned sikre mest mulig gennemsigtighed. 
Vi afventer svar fra borgmesteren. Fabuals har bedt om et møde mellem LIL, 
ABAF og Michael Eberhardt. LIL har afslået at deltage i mødet, og ABAF har 
også dd. Meddelt Fabulas at mødet først er relevant når der er mere konkrete 
tiltag at diskutere - og vi afventer derfor den politiske process. 

Eventuelt
Karin har en grill som hun vil høre om ABAF er interesseret i at stille ned på 
fællespladsen. Det siger vi ja tak til, den stilles i det hvide hus til brug under 
f.eks. byfest. 

Julie foreslår, efter ide fra LIL (Jakob Gewitz) at vi i ABAF tegner en forsikring af 
frivilligt arbejde. Asmund undersøger sagen, han har nogle erfaringer med det.  

http://alken.dk

