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Formandens klumme

I år er Sottrupskov kommet med i gruppen af landsbylaug i Sønderborg kommune, der har fået en
skulptur til låns af Sønderborg kommune for en 2-årig periode. Skulpturen hedder ”People to people”
og er skabt af den kinesiske kunstner Yanxhi. Skulpturen symboliserer, hvordan folk hen over grænsen
kan leve sammen i smuk samhørighed. Tak til Sønderborg kommune for dette tiltag. Det er en rigtig
smuk skulptur, vi har fået lov til at låne. Skulpturen blev indviet den 11. oktober i øsende regnvejr.
Alligevel var der 12, der dukkede op.
Tak også til alle, der er med til at holde landsbylauget i gang. Særlig tak til arbejdsgrupperne og
bestyrelsen, der fører vores idéer ud i livet. Men også tak til alle, der deltager i vores arrangementer og
hjælper til. Uden opbakning var der ingen aktiviteter. Vi spiller krolf, sejler i kajak og mødes til
forskellige små og store begivenheder. Nogle tror, der er kedeligt ude på landet. Men sådan er det ikke
hos os.

Bestyrelsen:
Formand Betta Hansen

I foråret deltog vi for første gang i affaldsindsamling og brugte en søndag formiddag på at samle affald
fra vores stier og strande. Vi fik nogle poser fyldt. Og bagefter var Sønderborg Forsyning vært ved en
pølse og en øl eller sodavand til de fremmødte. Vejret var fint, så vi fik slået arbejde og fornøjelse
sammen. Samtidig gjorde vi lidt godt for klimaet. Lidt har også ret.

Webmaster Bo G. Lassen

I efteråret mødtes vi til fællesspisning. Til dette havde vi også inviteret Frida Lück og Else Hylle, der
begge er opvokset i Sottrupskov i 1930’erne/1940’erne. Frida fortalte om, hvordan der var i
Sottrupskov på det tidspunkt. Også dengang var der gang i foreningslivet i vores lille landsby –
husmoderforening, fiskeriforening m.v. Else havde billeder med bl.a. fra den gamle kro, som hun
voksede op i.

Kasserer Ebbe Hansen

I november plantede vi endnu engang blomsterløg ved vandet. Nu glæder vi os til de kommer op.

Bestyrelsesmedlem Tina Nielsen

Lad os i fællesskab fortsat holde vores landsby smuk og klimavenlig.

Bestyrelsesmedlem Angela Coriand

Betta Hansen

Suppleant Conny Bohsen

Sottrupskov Landsbylaug

Næstformand Hanne Lyager-Birkedal
Sekretær Anne Schmidt
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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. Desuden har vi afholdt en
julefrokost for bestyrelsen og alle deltagerne i arbejdsgrupperne som tak for det store frivillige arbejde,
de lægger i landsbylauget. Alle andre møder finansierer vi selv hver især med kaffe og kage, eller hvad
vi nu vælger at byde på. Så vi er blevet enige om, at det må være ok med en lille festligholdelse af årets
sidste møde.
Der har været en række arrangementer med Sønderborg kommunes landsbyforum. Gruppen mødes
ca. 4 gange om året. Og Angela har været med til at arrangere årsmøde for alle landsbylaug i
Sønderborg kommune, hvor Blans blev kåret til årets landsby.

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

Bestyrelsen:
Se side 2

Der har været møde med landdistriktsudvalget i Adsbøl Klubhus, hvor landsbylaugenes
udviklingsplaner blev gennemgået. Der var en del politikere til stede på mødet, der hver især fortalte,
hvad de kunne bidrage med.
Desuden mødes bestyrelserne fra de 4 landsbylaug i gammel Sundeved kommune, Ullerup-Avnbøl,
Blans, Nybøl og Sottrupskov en gang om året. Årets møde blev afholdt i Nybøl. Næste år skal vi være
vært for arrangementet.
I juni måned deltog vi endnu engang sammen med repræsentanter fra en række andre landsbylaug og
politikere fra Sønderborg kommune i folkemødet på Bornholm.
Vi har i årets løb skiftet over til Danske Bank, da Andelskassen havde pålagt os et månedligt gebyr på
100 kroner + kortgebyr. Desuden ville en udskiftning i bestyrelsen koste 750 kroner. Disse gebyrer er
nu blevet minimeret.

Revisor
Steen Nissen
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Arbejdsgruppe 2:
Tryghed og sikkerhed
Der er i 2019 arbejdet med følgende:
Kystsikring: Kysten ved Sottrupskov er temmelig eroderet. Kommunen har afvist at sikre/udbedre
kysten pt. Det er ikke alvorligt nok, men de holder øje med det.
Hjertestarter: Vi har igen i 2019 søgt om hjertestarter hos Trygfonden, samt Danske Bank og Broager
Sparekasse. Vi har ikke fået svar endnu.
Hjertestarterkursus: Hjerteforeningen vil gerne komme og give et kursus i brug af hjertestarter for
interesserede
Kysten ved Sottrupskov er
temmelig eroderet.

Vejbrønd: Svinget ved Nydamvej, Nørremøllevej og Sottrupskov har været meget kørt op- der er ønske
om at få etableret en vejbrønd og udbedret svinget. Vi er i dialog med kommunen, men der er indtil
videre ikke sket noget i denne sag. Vi har rykket adskillige gange
Bådrampe: Kommunen har ikke imødekommet ønsket om et skilt eller en sikring ved bådrampen

Sikkerhed og tryghed:

Markering af vejsving: Der er optegnet striber på vej og lavet hajtænder ved ”Persillegade” for at
sænke fart og øge sikkerheden.

Ebbe Hansen

Der er sat små hunde med ”nej tak” til hundeefterladenskaber op ved parkeringspladsen

Maja Koch

Projektgruppen valgte at lave en ”Sænk farten” kampagne i nogle måneder. Gruppen satte skilte op et
par måneder. Disse er fjernet igen

Steen Nissen
Hanne Paulsen
Alice Lassen
Anne Schmidt
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Arbejdsgruppe 3:
Aktivitetsudvalget
Gruppen har planlagt og gennemført forskellige aktiviteter i 2019
Der blev spillet krolf hver anden torsdag hele sommeren fra den 2. maj til sidst i september.
Den 5. maj var 11 deltagere på tur til Bjergskov ved Aabenraa.
Den 5. juni blev der traditionen tro afholdt grundlovsfest. Grundlovstalen blev holdt af sognepræst i
Ullerup Sogn Lis Ann Rotem. Underholdning: Tang og Pil, Skelde gymnastikforening, Dance all over,
Torben m. sækkepibe. Alt sammen krydret med boder, Amerikansk lotteri, salg af drikkevare/ pølser og
godt vejr.
Skelde idrætsforening optrådte ved
årets Grundlovsfest

Lørdag den 22. juni holdt vi Skt. Hansfest i det smukkeste sommervejr.

Aktivitetsudvalget:

Den 30. november holdt vi fællesspisning. Tak til Kirsten for den gode grønlangkål. Vi havde en
hyggelig aften hvor vi fik hørt lidt om Sottrupskov fra gamle dage. Vi havde inviteret Frida Lyck og Else
Hylle, der begge er vokset op i Sottrupskov.

Conny Bohsen

Den 29. november havde vi juletræstænding med 36 tilmeldte.

Tina Nielsen
Dorthe Warnecke
Kirsten Warnecke
Sylvana Schlüter
Angela Coriand
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Arbejdsgruppe 4:
Fundraising
Der er i 2019 blevet ansøgt om følgende:
Afslag:
•

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
Landsbylauget fik bevilliget 45.544 kr. til 5 havkajakker med udstyr fra SE vækst-puljen. De blev leveret
til landsbyen den 23. april 2019. Peter Jørgensen fra SE-vækstpuljen deltog i overleveringen af
kajakkerne. Der var stor opbakning til arrangementet.
Igen i 2019 blev der afholdt kursus med Chresten Krogh fra DGI. Det har været et kursus som
omhandler redning, teknikker og øvelse i brug af kajak.
Alle Vedtægter, bookingsystem og regler i brug af havkajak ligger på Sottrupskov Landsbylaugs
hjemmeside www.sottrupskov.dk under ”Kajakklub”
Der var god opbakning, da
kajakkerne ankom

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

Markedsføring:
www.sottrupskov.dk
Webmaster Bo G. Lassen
Sottrupskov FaceBook gruppe
Dorthe Warnecke

Hjemmesiden er blevet opdateret. www.sottrupskov.dk

Fotografier

Der er oprettet en FaceBook gruppe for landsbyens borgere.

Jan Rosenquist Johannsen m.fl.

Der har i årets løb ikke været nævneværdig presseomtale.
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Billeder fra året der gik

Vinteren var lun, grå og våd. Der kom masser af vand både i form af højvande og nedbør. Og juletræet blev tændt.

I foråret blomstrede de smukke løg, vi havde plantet i efteråret. Søndag den 12. maj blev der samlet skrald i skov, på strand og langs vores veje.
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Om sommeren bliver der holdt fest, Grundlovsdag, Skt. Hans og Sottrupskovfest er faste indslag.

I efteråret fik vi den flotte skulptur som blev indviet i øsende regnvejr fredag den 11. oktober. Skulpturen har vi til låns i en 2-3 års periode. Der blev
endnu engang plantet blomsterløg.
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