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År 1 med Sottrupskov Landsbylaug
Formandens beretning

Formandens klumme

Sottrupskov Landsbylaug har nu været i gang i et år. Det har været et år med stor opbakning i vores lille landsby til nye såvel som gamle aktiviteter. Tak for det.
I tider som disse, hvor man snakker meget om udkantsdanmark er det vigtigt, at vi står
sammen og i fællesskab holder gang i vores små lokalsamfund. For der er dejligt her ude
på landet. Her er ro, højt til loftet, gamle fortidsminder, smuk natur og ikke langt til skole,
indkøb og kulturelle tilbud.

Bestyrelsen:
Formand Betta Hansen
Næstformand Hanne Lyager-Birkedal
Sekretær Anne Schmidt
Webmaster Bo G. Lassen
Kasserer Tina Nielsen
Bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen
Bestyrelsesmedlem Angela Coriand
Suppleant Conny Bohsen

Som landsbylaug under Sønderborg kommune er vi kommet med i et netværk, der jævnligt mødes og udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Vi har en følelse af at blive hørt og
have indflydelse på vores lokalsamfund, selv om kommunen er blevet større og beslutningerne ofte er flyttet længere væk fra den enkelte. En stor tak til kommunen, særligt landdistriktkoordinator Connie Mark Skovbjerg for hjælp og opbakning til at få gang i landsbylauget og som sparringspartner til vores spørgsmål.
Vi føler, vi er kommet godt fra start. Og vi har mange idéer til nye forbedringer og fælles
aktiviteter, der forhåbentligt på sigt vil være med til at tiltrække flere unge indbyggere og
bevare Sottrupskov som et attraktivt sted at bosætte sig og besøge.
Husk i øvrigt at holde øje med vores hjemmeside www.sottrupskov.dk her kan du løbende
følge med i vores aktiviteter, se referater fra vores møder samt finde vores udviklingsplan,
vedtægter og andre vigtige informationer.
I håbet om fælles fodslag også i fremtiden.

Bådene i vandet stille vugger,
mågerne de flyver let mod sky.
Bølgerne mod stranden stille klukker.
Der er dejligt i vor lille by.

Betta Hansen
Formand
Sottrupskov Landsbylaug

Indholdsfortegnelse
Formandens klumme							Side 2
Optakt									Side 4
Møde i landsbyforum						
Borgermøde
Stiftende generalforsamling
Aktiviteter								Side 5
Arbejdsgruppe 1: Bestyrelsesarbejde
Arbejdsgruppe 2: Tryghed og sikkerhed			
Side 6
Arbejdsgruppe 2: Sociale arrangementer og turisme		
Side 7
Arbejdsgruppe 3: Fundraising					Side 8
Omtale og PR								Side 9
Billeder af året der gik							Side 10

Her er lysegrønne bøgeskove,
som sig spejler stolt i søens vand.
Fuglestemmer høres over vågen.
Der er dejligt på vor gamle strand

Starten af april 2016
Betta kommer i kontakt med landdistriktkoordinator Connie Mark Skovbjerg
omkring etablering af et landsbylaug.
19. April 2016
Ebbe Conny og Betta deltager i landsbytopmøde på Kegnæs. Det vækker vores interesse for at få vores eget landsbylaug
12. september 2016
1. møde om etablering af et landsbylaug
19. september 2016
Der omdeles håndskrevne postkort med
invitation til borgermøde

Optakt

Idéen til landsbylauget startede med en snak til Sottrupskovfesten sommeren 2015. Ebbe og Conny var interesserede i at være med til at bygge noget op. Så Betta lovede at prøve at finde ud af, hvordan man kunne
etablere et sådant laug.
I april kom vi så i kontakt med landdistriktkoordinator Connie Mark Skovbjerg, der inviterede til landsbytopmøde på Kegnes. Der var ca. 80 deltagere. Heriblandt mange byrådspolitikere.
På borgermødet i oktober deltog 40 beboere fra Sottrupskov. samt Connie Mark Skovbjerg og Åse Ferrão
fra landdistriktsekretariatet i Sønderborg. Her blev der etableret en række plancher med idéer og ønsker til
hvad vi gerne vil med vores landsbylaug. Disse danner grundlag for landsbylaugets udviklingsplan.
På den stiftende generalforsamling den 1. februar blev der valgt en bestyrelse på 8, som sidenhen konstituerede sig selv. Samtidig blev der valgt en række arbejdsgrupper, der skulle være med til at virkeliggøre
landsbylaugets visioner og handlingsplaner.

10. oktober 2016
Borgermøde på Solhjem
16. november 2016
2. møde om etablering af landsbylaug
4. januar 2017
3. møde om etablering af landsbylaug
18. januar 2017
4. møde om etablering af landsbylaug
26. januar 2017
Møde på Benniksgaard om landdistriktspolitik
1. februar 2017
Stiftende generalforsamling i Sottrupskov
Landsbylaug
Bestyrelsens forslag til udviklingsplan fremlægges for Sottrupskovs beboere på den stiftende
generalforsamling

Aktiviteter

Der er etableret en række arbejdsgrupper, som blev valgt på den stiftende generalforsamling og som efterfølgende har konstitueret sig selv. Referater fra møder i arbejdsgruppen findes på hjemmesiden www.sottrupskov.
dk Vi vil kort præsentere arbejdsgrupperne og hvad de hver især har fået gennemført i løbet af år 2017.

1.Infrastruktur og pr

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 1 suppleant (se side 2). Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen holder sammen på arbejdsgruppernes arbejde. Medlemmer fra bestyrelsen har
deltaget i kvartalsvise møder i Sønderborg kommunes landsbyforum, der p.t. består af 34 landsbylaug.
Ligeledes har medlemmer fra bestyrelsen deltaget i et årligt møde med de andre landsbylaug i Gl. Sundeved
kommune, dvs. Avnbøl-Ullerup, Blans samt Nybøl-Stenderup landsbylaug.
Ebbe og Angela har været med til Borgermøde på Bornholm den 13. til 18. juni 2017. Her mødte de andre
landsbylaug og organisationer fra hele landet og fik ny inspiration med hjem.
Bo er webmaster for hjemmesiden www.sottrupskov.dk, men alle bestyrelsesmedlemmer kan lægge nyheder på
hjemmesiden. Alle medlemmer af landsbylauget kan få mulighed for at lægge nyheder på hjemmesiden. Kontakt Bo, hvis I er interesserede, så kan han oprette jer som editor, Nyheder kan også sendes til Bo eller Betta,
som så kan lægge dem på hjemmesiden.
Man kan skrive til hele bestyrelsen på kontakt@sottrupskov.dk

9. februar 2017
Betta og Anne deltager i møde i landsbyforum
1. marts 2017
Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv
8. marts 2017
Møde i Gammel Sundeved landsbylaug
21. marts 2017
Webmøde for landsbylaug
27. marts 2017
Bestyrelsesmøde
4. april 2017
Årligt landsbytopmøde i Ullerup
26. april 2017
Bestyrelsesmøde
17. maj 2017
Møde i landsbyforum
30. august 2017
Bestyrelsesmøde
18. september 2017
Møde i landsbyforum
30. oktober 2017
Bestyrelsesmøde
24. november 2017
Workshop for bestyrelsesmedlemmer og julefrokost landsbyforum
6. december 2017
Bestyrelsesmøde

2.Sikkerhed og tryghed

Denne arbejdsgruppe består af 7 personer, der bl.a. skal arbejde med trafiksikkerhed samt nem adgang til
hjertestarter i Sottrupskov. Gruppen har ansøgt om en hjertestarter samt forhørt sig om Nydamselskabets
hjertestarter i nausten kan blive offentligt tilgængelig.
Efter dialog med kommunen er der lagt belægning på broen til Solhjem samt på trappen op i skoven fra
nausten. Der er opsat skilte med dyr på vejen og der er kommet striber på vejen i svinget ved indgangen til
Sottrupskov. Ligeledes er der opsat et læskur ved busstoppestedet.

Arbejdsgruppe Sikkerhed og tryghed
•Ebbe Hansen
•Maja Koch
•Steen Nissen
•Hanne Paulsen
•Anders Kienke
•Alice L. Lassen
•Anne Schmidt

Ønske om en toiletbygning ved vandet sorterer nu under Nydamselskabet. Ønske om ”Motorkørsel forbudt” skilt gennem skov fra parkeringsplads til Snogbækken er ikke imødekommet. Vi kan få bomme. Det
behandles i gruppen pt. Ønske om ”Hunde i snor” skilt ved indgang til skoven fra p-plads og Snogbækken
er imødekommet, men endnu ikke etableret. Ønske om at få renset op og lagt grus i vejsiden mellem Sottrupskov 2 og 1 er imødekommet, og arbejdet er i gang. Vejbrønd i krydset bliver renset.

3. Sociale arrangementer og turisme

Vi har valgt at samle sociale arrangementer og turisme i én arbejdsgruppe. Gruppen har planlagt og gennemført forskellige aktiviteter som Grundlovsdag, hvor Ditte Lauritzen holdt Grundlovstalen og musikken blev leveret af ”Tang og Phil”. Desuden var der forskellig underholdning som Segway, Sønderborg Roklub, sækkepibe
og Sundeved Gymnastik Forening.
Yderligere kan nævnes en historisk fugletur med Gert, Sankt Hans, Banko med fællesspisning, juletræstænding
med fakkeloptog og gløgg.
Hver anden onsdag hele sommeren har vi spillet krolf.
Dorthe har oprettet en Facebook gruppe og lavet en flag- og fødselsdagskalender.
Gruppen har plantet blomsterløg. Vi glæder os til de kommer op i løbet af foråret og yderligere forskønner
vores smukke landsby.
Til alle aktiviteter har der været stor tilslutning.

Arbejdsgruppen Sociale
arrangementer og turisme
Conny Bohsen
•Tina Nielsen
•Dorthe Warnecke
•Kirsten Warnecke
•Sylvana Schlüter
•Jenny Ravn
•Angela Coriand
10. maj 2017 starter vi krolf hver anden
onsdag hele sommeren. Sidste krolfaften
den 27. september kåres en 1., 2. og 3.
plads.
5. juni 2017 Grundlovsdag i Sottrupskov
med ca. 200 deltagere
23. juni 2017 Sankt Hans med ca. 25 deltagere
25. juni 2017 Historisk fulgetur med Gert i
Sottrupskov Storskov ca. 25 deltagere
5. august 2017 Sottrupskovfest med ca.
45 deltagere
6. november 2017 Banko og fællesspisning
(skipperlabskovs) med ca. 35 deltagere
1. december 2017 Juletræstænding og
fakkeltog med ca. 25 deltagere

Juletræstænding og fakkeltog startede ved vandet

4. Fundraising

Denne arbejdsgruppe, der består af Steen Nissen, Svend Pedersen og Betta Hansen har endnu ikke sat
sig sammen, da vi skal have projekter med substans, før vi ansøger om midler til disse. Dette vil der blive
arbejdet videre med.
Arbejdsgruppen for sociale relationer har søgt og fået bevilliget 400 kroner til indkøb af juletræ og julelys
til juletræstænding den 1. december.

Fakkeloptog gennem Sottrupskov den 1. december 2017

Omtale og PR

Den 24. december 2016 fik vi en julehilsen med i Jydske Vestkysten.
Efter den stiftende generalforsamling var der artikler i Jydske Vestkysten og Sønderborg Ugeavis.
Efter grundlovsfesten var der en artikel, hvoraf det bl.a. fremgik, at Sottrupskov var godt besøgt med ca. 200 deltagere.
Vi har fået en fin side i Sønderborg kommunes nye bosætningsfolder.
Anne Schmidt er kontaktperson for nye tilflyttere til Sottruoskov. Vi
overvejer, om vi skal tilbyde en velkomstpakke til nytilflyttere med lidt
information om landsbylauget, området m.v.

Billeder fra året der gik
Forår

Vi spiller krolf

Sommer

Grundlovsdag i Sottrupskov

Historisk fugletur

Efterår

Vinter

Sottrupskov jeg vil dig aldrig glemme
for jeg elsker dig du skønne by.
Ingen andre steder har jeg hjemme
her som lærken synger jeg mod sky.
Du har smil til alle dine kære,
du har skov og sundets klare vand.
Du har alt hvad hjertet kan begære
du er perlen i vort skønne land.
Uddrag af Sottrupskovsangen skrevet af
Mimi engang i 1950’erne
Juletræstænding

Sottrupskov Landsbylaug
kontakt@sottrupskov.dk
www.sottrupskov.dk
Bankkonto i Andelskassen
CVR nr. 38520369

2017

