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Notat fra midtvejsmøde  
 

vedr. udviklingsplan for landdistriktets fremtid 
 
 

Tidspunkt:  Onsdag d. 23. marts 2011 kl. 19.00-21.00 
 

Sted:  Oksenvad gl. skole, Øster Lindetvej 5 
 
Inviteret: Alle i koordinationsgruppen, plus lidt flere 

Tine Kierkegaard (landdistriktskoordinator, ref.) 
 
  
 

Siden temamødet d. 29. januar 2011 har temagrupperne arbejdet hver for sig og på dette møde 
kan alle finde ud af hvor langt vi er nået. 

 
Mødet er ment som et arbejdende statusmøde, hvor der kan stilles spørgsmål.  Der skal 

ajourføres temagruppelister, fastlægges tidsplan og samles op på grupper der ikke er kommet i 
gang endnu. 

 
De grupper der har arbejdet er følgende: 

 
Koordinationsgruppen 
(tovholder:  Peter Aagaard – peter@sac-center.dk)   
Øvrige deltagere:  Poul Bundgaard, Hella Carstens, Thomas Slivsgaard, Peter Møller 
 
Gruppe 1 – Oksenvad aktivitetscenter 
(Tovholder:  Poul Bundgaard – poul.b@christensen.mail.dk)    
Øvrige deltagere:  Lene Hedegaard, Jens J. Kjeldsen, Mary Kjeldsen, Kjeld Amdi, Karl Hansen, 
Grethe Koch, Peter Süberkrüb, Lillian Hansen 
 
Gruppe 2 – Skov og Natur 
(Tovholder:  Peter Aagaard – peter@sac-center.dk)    
Øvrige deltagere: Danni Mærsk, Karina Mærsk, Gitte Boesen, Alice Timmerman 
 
Gruppe 3 - Fællesskab 
(Tovholder:  Hella Carstens – hella.carstens@live.dk)   
Øvrige deltagere:  Uwe Jensen, Knud Andreasen, Anette Schultz, Birthe Thomsen, Peter 
Thomsen, Pia F. Christensen, Nete Schwee, Inge Kley 
 
Gruppe 4 – By- og egnsudvikling 
(Tovholder:  Thomas Slivsgaard – ts@converdan.com)    
Øvrige deltagere: Andreas Dahl, Grethe Dahl, Ejgil Wind, Peter Timmerman, Carsten Hansen 
 
Gruppe 5 – Trafik og sikkerhed 
(Tovholder:  Peter Møller – peter@horsboll-moller.dk)     
Øvrige deltagere: Anders Gram 
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Dagsorden for mødet 
 

1. Hvad er koordinationsgruppens arbejde v/Tine 
Birgitte havde udarbejdet et udkast til ressourcebeskrivelsen, der ligger på hjemmesiden.  
Alle bedes kommentere udkastet.   
Koordinationsgruppen træder sammen og bestemmer udseende, layout, titel m.v. på 
udviklingsplanen.  Dog blev det bestemt, efter fremlæggelse af gruppe 3 – Fællesskab, at 
den skabelon der er blevet brugt her, skal følges af de andre grupper.  Den rundsendes til 
tovholdere af Hella. 
Det fælles landdistrikt er en realitet – hvad skal barnet hedde?  Koordinationsgruppen finder 
ud af hvad det fælles landdistrikt skal hedde. 
Der blev udleveret powerpoint fra temadagen og befolkningstal til Birgitte. 
 

2. Kort resumé af gruppernes arbejde 
Grupperne fortalte kort om arbejdet og hvor langt de er nået. 
De fleste grupper var allerede nået rigtig langt, hvis ikke på papir så i formuleringer i 
hovedet.  Kommentarerne er både fra deltagerne og fra Tine. 
 
Generelle kommentarer:  
-  fald ikke i projekteringsfælden, sørg for at I bliver oppe i helikopteren og ikke graver jer 
for meget ned i detaljerne – husk det er en plan for hvad der skal laves i fremtiden, ikke en 
udførelse her og nu. 
-  se efter fællesskabsgruppen (gr. 3), de har lavet en rigtig god og systematisk beskrivelse.  
De har fulgt arbejdsbeskrivelsen og det har båret frugt – de er næsten færdige. 
-  skriv projekterne ind i gr. 3’s skabelonen så hurtigt som muligt, det letter arbejdet 
-  beskriv den overordnede vision med projekterne, skel til de projektbeskrivelser I allerede 
har lavet på temadagen 
-  argumentér for hvorfor I lige vil gøre det og det, og hvorfor det er vigtigt for jeres 
lokalsamfund  
-  prioriter projekterne 
-  husk at skele til styrker og udfordringer samt emnerne under jeres tema under hele 
processen. 
-  kig i andre udviklingsplaner på www.haderslevlanddistrikter.dk, stjæl med arme og ben 
gode formuleringer og idéer der passer til jeres projekter 
-  argumentér for hvorfor I har valgt et projekt fra – af hensyn til dem der bidrog på 
temadagen.  Parkér evt. fravalgte projekter i idékataloget, til senere bearbejdelse. 
-  læg materiale ud på hjemmesiden så andre i lokalsamfundet, og jeg, har mulighed for at 
give jer konstruktive, ekstra kommentarer med på vejen 
-  tag det bedste fra hinanden 
-  prøv at få flere Ørsted borgere med i grupperne.  Særlig gruppe 5 – Trafik og sikkerhed 
har hårdt brug for assistance 
 
Jeg kunne tænke mig at ridse hierarkiet i udviklingsplanen op: 
- udviklingsplan m. faktaoplysninger, historie, tal o.a., der skal bruges i de enkelte 
   projekter 
   - temaer (f.eks. Oksenvad aktivitetscenter) hvor baggrunden for temaet ridses op -  
      hvorfor opstod idéen om det tema, visionen for hvad der skal ske overordnet 
      - projekter, målet der skal få jer til at nå visionen for temaet 
         - delprojekter, en opdeling i mere overskuelige enheder, hvis det er nødvendigt 
 
om I følger denne opdeling slavisk er op til jer, men det kan hjælpe jer til at få styr på 
opgaven omkring at beskrive temaer og projekter. 
 
OBS!  Hvis alle tovholdere sender opdateret temagruppeliste til tovholdere og Tine, kan vi 
følge med i hvem og hvor mange der er i hver gruppe. 
 
 



 
 
 

OKSENVAD-ØRSTED LANDDISTRIKT 

3 

 

Særlige kommentarer: 
Gruppe 1 – Oksenvad aktivitetscenter 
Rigtig godt arbejde.  Gruppen har skaffet tegninger (for bedre tegninger prøv Ole Malle el. 
Ove Steen Kjeldsen) og tal for skolen og har arbejdet med at få fakta på plads.  Nu skal de 
enkelte projekter/idéer bearbejdes og den aktuelle brug skal registreres – prøv evt. at gå 
sammen med gr. 3 omkring behovsanalyse, hvad har brugerne af huset behov for.  Rigtig 
god idé at kontakte kommunen med henblik på at vente med lokalefordeling, til I har 
arbejdet med det.  Forslag om at tænke handicapvenlige faciliteter ind i huset.  Kig på 
projektbeskrivelsen ”Udbyg Oksenvad skole”, udbyg kan også være udbygning af faciliteter 
og ikke nødvendigvis bygninger.  Argumentér for hvorfor udbygning af børnehaven ikke er en 
god idé alligevel.  Kontakt Jegerup for at høre hvordan deres model for den nedlagte skole 
fungerer.  Gå systematisk frem efter projektbeskrivelsen, det kan være en hjælp til at få 
struktur på.  Sælg de udendørs delprojekter til gr. 2.  Arbejd sammen med gr. 3, da mange 
delprojekter har et ben i hver gruppe.   
 
Gruppe 2 – Natur og Bevægelse 
Gruppen har taget navneforandring fra Skov og Natur. Idéerne ligefrem sprudler.  Der er set 
på historik, der er undersøgt omkring et skovplantningsprojekt, stimuligheder og hundeskov.  
Der ønskes kort á lá Jegerups (kan Peter få den baggrund der i Jegerups kort – Tine 
undersøger).  Der blev talt om at sælge projektet ”Aktiviteter for børn og unge” til gr. 1, når 
det gjaldt indendørs faciliteter, men det udendørs tager gr. 2 sig af.  Kig på 
projektbeskrivelserne – her får I meget foræret.  Arbejd systematisk. 
 
Gruppe 3 - Fællesskab.   
Imponerende arbejde.  Vel gennemarbejdet, struktureret og systematisk.  I har været 
gennem næsten alle projekterne og deres delområder.  Der ligger allerede færdige 
overordnede beskrivelser på hvad projekterne skal indeholde og hvad der skal til for at få 
dem ført ud i livet – sådan!  Arbejd sammen med gr. 1 i de projekter der overlapper med 
jeres.  Næste step bliver mere konkret at beskrive opgaven uden at udføre projektet i 
virkeligheden.  I kan evt. dele jer i mindre grupper som gr. 4 har gjort og på den måde få 
uddelegeret arbejdet, da der er mange forskellige projekter i jeres tema.  Der skal også 
arbejdes sammen med gr. 5 omkring ”egen bus” delprojektet.  Der skal kigges på 
renholdelse af områder, hvordan kan det organiseres.  Spørgeskemaundersøgelse sættes i 
værk, gerne sammen med de andre grupper, for at afdække behovene i området - der blev 
udleveret Vilstrup spørgeskemaeksempel på mødet.  Kontakt Søren Jessen Arnum (se 
http://www.haderslevlanddistrikter.dk/uploads/Repraesentantskab21032011.pdf) mht. at 
oprette lokalråd som paraply for foreninger.  Forslag om genoptagelse af sommerfesten.  Kig 
i de andre udviklingsplaner på www.haderslevlanddistrikter.dk, her har mange andre 
landdistrikter beskrevet lignende projekter, som dem I arbejder med.  Flot, at I allerede har 
sat tidsplan på udførelse, det giver et mål at arbejde efter.  Byggemand Bob er et sjak der 
arbejder for alle der har brug for det, se http://www.jv.dk/artikel/855897:Mit-Haderslev--
Byggemand-Bob-klaeder-Skovfolket-paa.  Se mere om landsbypedelordningen på 
http://landsbypedel.dk.  
 
Gruppe 4 – By- og egnsudvikling  
Også her mange gode idéer og god struktur.  God idé med at dele op i mindre grupper for at 
få overblik og uddelegere.  Beskriv og begrund temaets baggrund og vision hvorfor i har delt 
det sådan. 
1. Byggegrunde & erhverv: 
Opgiv ikke udstykning af byggegrunde – tænk på at ingen idéer er dårlige, der kan blot være 
en dårlig løsning.  Tal med Søren-Peter Andersen (landzonetilladelser) om mulighederne her. 
Brug evt. gr. 3 spørgeskemaundersøgelse til at få afdækket behovet for nye grunde i 
området.  Tag fat på turismepotentialet også, der har i meget at byde på i lokalområdet. Tine 
sender den registrering fra Hærvejsprojektet over hvad der er af turismefaciliteter og 
seværdigheder i området.  Kig evt. på http://www.haervej.dk/danmark/da-
dk/menu/haervejen/haervej.htm her er masser af oplysninger.  Også her kunne med fordel 
bruges markedsundersøgelse.   
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Spørg evt. jer selv ”hvilke erhverv kan vi rumme?”.  God idé med erhvervsklub til at styrke 
sammenholdet. 
2. Byforskønnelse: 
Indsatspuljemidler gives til  
- Opkøb af private misligholdte ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering 
- Nedrivning eller renovering af de opkøbte ejendomme 
- Oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald m.v. 
- Kommunal del af byfornyelsesindsats i landdistrikterne (har man valgt at se bort fra i denne 
omgang) 
og der er udarbejdet en liste på baggrund af indmeldte ejendomme fra landdistrikterne.  Jeg 
har talt med Plan og Ejendomsudvikling og de siger I blot kan melde ind med de ejendomme 
I har, så kan det være der viser sig nogle muligheder.  Min anbefaling er at sende de 
ejendomme I mener er værst ind til Henrik Gellert Münster, der er kontaktperson i forhold til 
indsatspuljen.   
3. Energi & miljø:  
Et nyt område der er dukket op i forhold til projektbeskrivelserne, men ikke uvæsentligt.  
Beskriv hvordan det kan få betydning for mange af projekterne, hvis der tænkes ny 
energikilder ind.  Gram har i 2009 fået lavet et stort solfangeranlæg, se www.gram-
fjernvarme.net.  
 
Gruppe 5 – Trafik og sikkerhed 
Arbejder godt og målrettet med de forslag der kom frem på temadagen.  Gruppen mangler 
dog medlemmer, for at kunne løfte alle opgaverne, og alle opfordres til at skaffe flere, 
specielt fra Ørsted.  Evt. kan gr. 5 slås sammen med gr. 2, da nogle af projekterne kan være 
fælles. Der er kigget på hastighedsdæmpende foranstaltninger, gang- og cykelstimuligheder.  
Der ønskes hastighedsmålinger fra området og det blev anbefalet at kontakte Sonja 
Svendsen i Vej og Trafik, se http://www.haderslev.dk/index.asp?id=2157.  Sælg evt. 
delprojektet ”bro under jernbane, forbinde eksisterende stier osv.” til gr. 2 – det letter 
opgaven.  Der skal tages fat på ”bedre busforbindelser”-delen. 
 

3. Kurser i fundraising, projektledelse og kontakt til off. myndighed 
Der blev aftalt at sige ja tak til gratis kursus i Fundraising og Projektledelse á lá Marstrup, 
den 25/8-11 kl. 19-22.  Kurset afholdes af LAG koordinator Peter Sørensen. Alle potentielle 
projektstyrere og alle i temagrupperne er velkomne.  
 

4. Fremtidige tidsplan 
Der skal tages stilling til om den nu reviderede tidsplan er realistisk.   
 
Tors. 23/3-11 Midtvejsmøde med koordinationsgruppen (1 md. efter)  
   Afklaring af tidsplan, forslag til layout, status på grupper, evt. hjælpe  
   grupper i gang. 
Tors. 5/5-11  Afsluttende opsamlingsmøde med koordinationsgruppen. (2 md. efter temadag) 
   Ressourceafsnittet skal afleveres og der sendes skabelon til layout  
   for udviklingsplanen inden mødet.  
 
Det videre forløb klare I selv.  Dog var der enighed om at planen skulle være færdig inden sommer.   
 
Tors. 25/8-11 Afholdes der kursus i fundraising og projektledelse – kl. 19-22.  Tine sender 
   kursusindhold til koordinationsgruppen.   

    
5. Temagrupperne arbejder efter behov 

Der var ikke behov i dag og dagen havde været lang.  Grupperne er dog altid velkomne til at 
henvendes sig til Tine direkte, hvis de har brug for sparring og hjælp. 
 

Tak til alle for en konstruktiv og god aften. 
 
Med venlig hilsen 
Oksenvad Beboerforening, Ørsted Boldklub og Tine Kierkegaard 


