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Formandens klumme

Vores landsbylaug har nu været i gang i 2 år. Vi har gang i mange aktiviteter og nyder stor opbakning.
Mange tak for det både til de aktive i projektgrupperne og for deltagelse i vores arrangementer.
Igen i år har vi haft god kontakt til kommunen – særligt landdistriktskoordinator Connie Mark
Skovbjerg. Stor tak til Connie for hendes altid velvillige assistance med at skabe kontakt og få tingene til
at køre. Efter kommunalvalget hører hun nu under udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer. Og
der er kommet nye politikere og medarbejdere om bord, som bestyrelsen har mødt ved et par
lejligheder.
Nogle af vore kortsigtede mål fra udviklingsplanen er ved at være opfyldt, så vi skal have revideret
planen og finde ud af, hvilke opgaver vi skal prioritere i den kommende periode.
Der er det seneste år kommet flere nye tilflyttere til – 10 nye i 2018. Dem vil vi gerne byde velkommen.
Vi håber, I allerede er begyndt at føle jer som en del af vort fællesskab og kan bidrage med nye input.
Hænder og idéer er altid velkomne.

Bestyrelsen:
Formand Betta Hansen
Næstformand Hanne Lyager-Birkedal
Sekretær Anne Schmidt
Webmaster Bo G. Lassen
Kasserer Tina Nielsen

Sidst på året lykkedes det, at få en bevilling fra SE til 5 kajakker. Der er ved at blive stiftet et
udvalg/arbejdsgruppe, som skal stå for håndtering af disse kajakker, som vi får leveret engang i løbet af
foråret 2019. Vi vil gerne opfordre interesserede til at deltage i dette udvalg eller i arbejdsgrupperne.
I 2018 påbegyndte Nydamselskabet byggeriet af en formidlingsbygning ved siden af nausten.
Landsbylauget bakker op om dette byggeri, der bl.a. kan skaffe adgang til offentlige toiletter for vore
mange besøgende samt til en hjertestarter. Vi håber, at vi kan udbygge og styrke samarbejdet med
Nydamselskabet frem over.

Bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen

Husk at holde øje med vores hjemmeside www.sottrupskov.dk hvor I bl.a. kan se referater fra
bestyrelsesmøder og møder i arbejdsgrupperne.

Bestyrelsesmedlem Angela Coriand

Lad os i fællesskab holde liv i vores skønne landsby.

Suppleant Conny Bohsen

Betta Hansen
Sottrupskov Landsbylaug
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Aktiviteter
Arbejdsgruppe 1:
Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum og evaluerer på arbejdsgruppernes arbejde, hjemmesiden
og andet forefaldende. Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Der har været en række arrangementer med Sønderborg kommunes landsbyforum, der består af 35
landsbylaug. Gruppen mødes ca. 4 gange om året. Der har været repræsentanter fra bestyrelsen med
på de fleste af dem.
Desuden mødes de 4 landsbylaug i gammel Sundeved kommune, Ullerup-Avnbøl, Blans, Nybøl og
Sottrupskov, 1 gang om året. Årets møde blev afholdt i Ullerup, hvor vi opdaterede hinanden omkring
vores aktiviteter i det forløbne år.

Ebbe og Anne var med til
årets Folkemøde på
Bornholm som
repræsentanter for
landsbylauget

I juni måned deltog Anne og Ebbe sammen med repræsentanter fra en række andre landsbylaug og
politikere fra Sønderborg kommune i folkemødet på Bornholm. På mødet fik de mange input om
politikernes visioner for udvikling i landsbyerne. Desuden var de med til at give en hånd med i
Sønderborg kommunes telt samt dokumentere mødet med billeder og referater. Se mere i vores
nyhedsbrev fra august og på kommunens hjemmeside.
Sidst på året ansatte kommunen en jobskaber, Carl Erik Maae, som besøgte os på et bestyrelsesmøde i
november. Her fik vi en snak om, hvordan han kan være behjælpelig, hvis nogen går med tanker om at
starte selvstændig virksomhed i vores område.

Bestyrelsen:
Se side 2

Revisor
Steen Nissen
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Arbejdsgruppe 2:
Tryghed og sikkerhed
Der har været et ønske om at få lys i busskuret, kommunen har ikke villet imødekomme ønsket. P.t
arbejdes der på en anden løsning.
Vejudvidelse mellem Sottrupskov 1 og 2 er ikke blevet imødekommet fra kommunen, men der vil til
gengæld blive lavet en vejbrønd i svinget, så der skulle blive mere tørt i vejsiderne.
Vi har fået nej fra Trygfonden på ansøgning om hjertestarter, men søger igen.
Der er lavet beboerundersøgelse vedr. gadebelysning i byen. Der var ikke flertal blandt beboerne for
dette.
Der er blevet opsat skilte med ”hunde i snor” i skoven og endvidere opsat bom ved skovens indgang fra
P-plads.
Vi har diskuteret sikkerhed omkring rampen ved vandet, men har ikke fundet nogen løsning endnu.
Nabo hjælp – pris på skilt er undersøgt. Men kommunen skal give tilladelse og endvidere kræves at en
del beboere er tilmeldt Nabohjælp.
Sikkerhed og tryghed:
Ebbe Hansen

Der er rettet henvendelse til vandværkets bestyrelse ang. centralblødgøringsanlæg. Vi afventer fra
denne desangående.

Maja Koch

Der er interesse i gruppen for et førstehjælpskursus samt hjertestarterkursus. Priser undersøges.

Steen Nissen
Hanne Paulsen
Alice Lassen
Anne Schmidt
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Arbejdsgruppe 3:
Aktivitetsudvalget
Gruppen har planlagt og gennemført forskellige aktiviteter i 2018
Grundlovsdag, hvor Niels Kjær holdt Grundlovstalen og musikken blev leveret af ”Tang og
Phil”.
Vi havde i 2018 valgt at have små boder rundt på parkerings pladsen, med tøj, smykker
akupunktur og salg af den lokale Honning
Yderligere aktiviteter i 2018 kan nævnes en fugletur, Sankt Hans, Banko med fællesspisning,
Grill aften, Nørkleaften, Sønderjysk kaffebord og juletræstænding med fakkeloptog og gløgg.
Hver anden onsdag hele sommeren har vi spillet Krolf.

Vi håber, at vi kan gentage succesen i 2019 da vi oplever en gruppe borgere, der er meget
engageret og deltagende.
I efteråret plantede vi blomsterløg ved vandet. Så vi håber det snart myldrer frem med krokus,
påskeliljer og tulipaner.
Aktivitetsudvalget:
Conny Bohsen
Tina Nielsen
Dorthe Warnecke
Kirsten Warnecke
Sylvana Schlüter
Jenny Ravn (udtrådt)
Angela Coriand
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Arbejdsgruppe 4:
Fundraising
Der er i 2018 blevet ansøgt om følgende:
Afslag:
•
•
•
•

Trygfonden er søgt om en hjertestarter. Begge gange har vi fået afslag.
Salling Group er blevet søgt om midler til udendørsmøbler. Afslag.
SE Vækstpulje er søgt om midler til udendørsmøbler til Grundlovsdags arrangement. Afslag.
Broager Sparekasse er søgt om midler til Havkajak. Afslag.

Bevillinger:
•
SE Fonden har bevilget penge til 5
havkajakker

SE Fonden er søgt om midler til havkajak. Bevilget – se side 8 😊😊

Åbne ansøgninger:
•

Nordea Fonden er søgt om støtte til Grundlovsarrangement (2019).

Vi kunne godt bruge endnu et medlem til denne gruppe. Forslag og idéer modtages gerne.

Fundraising:
Betta Hansen
Steen Nissen
Angela Coriand
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Arbejdsgruppe 5:
Havkajak
I foråret kontaktede vi Chresten Krogh fra DGI og aftalte et møde. På mødet planlagde vi et
arrangement, hvor alle fik muligheden fora t prøve kræfter med en havkajak. Der var 22 beboere, der
deltog. Efterfølgende tilbød Chresten et gratis 3x3 timers kursus, hvor DGI gav et tilskud på 3.000
kroner under mottoet ”bevægelse for livet”. Også her var der stor opbakning. 12 beboere gennemførte
kurset.
På et bestyrelsesmøde vedtog vi at søge fonde til anskaffelse af 5 havkajakker m.m. til fælles eje og
glæde for alle beboere i Sottrupskov.

Der var mange deltagere til den
første prøvetur i havkajak

I juni kontaktede vi ”Flensborg Fjord Kajakudlejning” i Broager. Vi aftalte at mødes i Brunsnæs for at
afprøve to forskellige havkajakker. Vi valgte én, som alle kan få glæde af og bad om et tilbud på 5
havkajakker inkl. Svømmeveste, pagajer, spraydæk og to kajakvogne. Tilbuddet lød på 45.545 kroner.
I august søgte vi SE Vækstpuljen med tilbuddet vedhæftet. I december blev vi tilgodeset og hele
beløbet blev overført på landsbylaugets konto. Landsbylauget har efterfølgende fået oprettet en
selvstændig konto til håndtering af havkajakkerne.
Kajakkerne er bestilt og bliver leveret til forår.

Kajakudvalg:
Angela Coriand
Alice Lassen
John Andresen
Ebbe Hansen
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Omtale og PR

Markedsføring:
www.sottrupskov.dk
Webmaster Bo G. Lassen
Litta Hannemann
Sottrupskov FaceBook gruppe
Dorthe Warnecke
Fotografier
Jan Rosenquist Johannsen m.fl.

Hjemmesiden er blevet opdateret. www.sottrupskov.dk
Der er oprettet en FaceBook gruppe for landsbyens borgere.
Der har i årets løb ikke været nævneværdig presseomtale.
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Billeder fra året der gik

Året startede koldt og vådt. Men se, hvor smuk vinteren kan tage sig ud. Sågar et Valentinshjerte fik naturen skabt

I foråret var vi på fugletur med Gert. Vi stod tidligt op og gik ud fra Sandbjerg slot til fuglesang og solopgang.
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Om sommeren bliver der holdt fest, de unge kommer og bader fra badebroen, der spilles krolf og Nydamselskabet sejler ud en gang om ugen.
Sommeren 2018 blev lang, varm og tør.

Om efteråret kommer svampene frem. Skoven bliver flittigt benyttet. Desuden bliver der nørklet og spillet banko.
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