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Nyhedsbrev 1/5 2016 udarbejdet af Landdistriktsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Nyhedsbrev er udarbejdet på baggrund af møde i Landdistriktsrådet den 28.1.2016 i Hoven.
Ikke alle emner fra mødet er medtaget i nyhedsbrevet, men det fulde referat kan ﬁndes på
kommunens hjemmeside under landdistriktsrådet.
Layout: Mar n Bertelsen
Forsidefoto: Omme å, Hoven

Hoven
er en idyllisk landby som ligger i den
sydøstlige del af kommunen med kort afstand l Sdr.

Omme, Ølgod og Tarm. Byens navn stammer fra middelalderen og betyder ”Gudehov”- altså et helligsted.
Hoven har ca. 700 indbyggere, men har meget at byde
på. Bl.a. en meget smuk natur med mere end 50 km
å-strækning med masser af ﬁskevand og Tirsbjerg
plantage, hvor Danmarks største bestande af kronvildt
kan opleves samt store hedearealer og plantager som
er fantas ske - specielt forår og e erår.

Der er også plads l børn og unge i Hoven. Byen har
to dagplejere, en friskole med børnehave og fri dsordning samt Vestjysk kostskole. Til fri den har byen
sin egen idrætshal med cafeteria og mødelokaler.
Derudover har Hoven det ﬂo e Heimdal Gods, en ny
spejderhy e og et landsbymuseum.
Hoven har en del mindre virksomheder. Hoven Smede
med speciale indenfor dambrug samt landbrug og
industri, Stømgårds el, Uhrbak Tømrer, Kærgaards Maskinfabrik, Future Rundbuehaller, HeadHunter frisør
og Hoven Dambrug.
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estrum
Status for projektet og
det videre forløb
[Orientering] Der er en ak v styregruppe i klyngesamarbejdet, som har arbejdet seriøst og målre et med
opgaven. Projektet startede op i oktober 2015, men det
lykkedes at a olde et stormøde allerede den 12.1.2016
i Tim hallen for alle de syv sogne: Tim, No, Hee, Stadil,
Vedersø, Hover og Torsted.
Overskri en for mødet var:

Sammen står vi stærkere
- men sammen om hvad.
Det var et godt og konstruk vt borgermøde med ca. 100
fremmødte. Steﬀen Damsgård - formand for landdistrikternes fællesråde indledte a enen med et tankevækkende oplæg ud fra fores llingen om alterna vet?
Formålet med mødet var at komme frem l tværgående
emner/temaer eller konkrete projekter, der kunne danne grundlag for frem dige samarbejder, mellem sognene, hvilket lykkedes. Der fremkom mange gode ideer l
mulige samarbejder.
Næste skridt for styregruppen er, at få nedsat arbejdsgrupper, som kan arbejde målre et med temaerne og få
lavet konkrete indsatser i området.
Næste møde i styregruppen er den 8. februar 2016 i
Hee og 1. møde for arbejdsgrupperne er fastlagt l den
15.3.2016.
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”Det nytter ikke noget, hvis man
sidder med armene over kors og
ikke vil deltage blot fordi en ide
ikke er født i ens egen baghave for hvad er alternativet! ”
Steffen Damsgaard,
Formand landdistrikternes landsforening

Hvis du vil vide mere
Ønsker du at vide mere om projektet
kan du kontakte formanden for
styregruppen Carsten Meller på
tlf. 29 43 45 83 eller næs ormand
og landdistriktskoordinator Mar n
Bertelsen på 2532 4746.
Du kan også se mere på
www.vestrum.dk
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Samskabelse
- Ve j e n t i l e n ny b o s æ t n i n g s i n d s a t s

[Orientering] Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker
at afprøve en ny lgang l bosætningsindsatsen,
og har derfor igangsat et projekt med ovennævnte tel.

borgergrupper og repræsentanter fra kommune,
og sæ e denne viden i spil i bosætningsplaner,
samt påbegynde en borgerdrevet implementering
- igangsat

Projektet har modtaget lskud fra det dligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter l
gennemførelse af et projekt, hvis fområl er at
styrke bosætningen i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune, men også opnå erfaringer
med en ny model for samarbejde og samskabelse
mellem kommunen og de borgergrupper, som
ak vt arbejder med bosætningen i deres lokalområde.

Fase 3. At dokumentere projektets erfaringer i
en håndbog l gavn for andre borgergrupper i
og uden for Ringkøbing-Skjern Kommune.- Ikke
igangsat

Bosætningsindsatsen vil tage udgangspunkt i
kommunens rekrea ve frilu s- og fri dsak viteter. Det vil konkret ske ved gennemførelse af tre
faser:
Fase 1. At give borgergrupper et solidt vidensgrundlag for deres bosætningsindsats gennem en
række undersøgelser og analyser - er gennemført
Fase 2. At gennemføre workshopforløb med
Faser, proces og produkt

- Fase [4]
- Fase [3]
- Fase [2]
- Fase [1]

Derudover kommer en fase 4 omkring udmøntning af de konkrete indstatser i håndbogen.
Møde 1 i fase 2 blev a oldt den 25.11.2015 med
overskri en ”hvor er vi”. Møde 2 blev a oldt den
27.1.2016 med overskriten ”hvad vil vi”. Formålet
var konkre sere indsatserne og klarlægge hvilke
målgrupper der skal arbejde med. Til mødet var
ejendomsmægler fra EDC Jan Bækdal Christensen
inviteret , som fortalte om deres oplevelse af bosætning i Videbækområdet og de bagvedliggende
mo ver for l- og fraﬂytning l området.
Møde 3 vil blive a oldt ul mo marts 2016 med
overskri en ”hvordan gør vi”
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Hvis du vil vide mere
Ønsker du at vide mere om projektet
kan du kontakte landdistriktskoordinator Mar n Bertelsen tlf.:
2532 4746
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”Collec ve Impact”
DET ÅBNE LAND SOM DOBBELTRESSOURCE

[Orientering] Ringkøbing-Skjern Kommune er, sammen med 5 andre kommuner, blevet
udvalgt af ”Collective Impact” styregruppen – det åbne land som dobbelt ressource - til at
se på, hvordan man kan udvikle et givent område, således at vi samfundsmæssigt får det
optimale ud af det åbne land. Collective Impact er et samarbejde mellem 12 store aktører
herunder bl.a. Realdania og Naturstyrelsen
Udgangspunktet for projektet er Lønborg Hede, som er en meget undervurderet naturperle. Området omkring Lønborg har potentiale for et rekreativt løft til gavn for Lønborg,
Vostrup, Hemmet, Skaven, Skuldbøl samt kommunens turister, der får en ny attraktion i
modvægt til den våde natur, som vi ellers er kendt for.
Realdania har i alt bevilget 10 millioner kroner til at gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsværdierne i 2-4 caseområder, som de respektive projektkommuner selv
har udvalgt. Projektet vil over de næste ﬁre år afprøve, hvordan forskellige interesser kan
tilgodeses igennem en multifunktionel jordfordeling og arbejde med at udnytte den fulde
samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling i case-områderne.
Det overordnede formål med en frivillig jordfordelingen i området er:
•
•
•
•
•
•

bedre bedriftsøkonomi for landbrugserhvervet (som følge af bedre arrondering og
udskiftning af arealer med dårlig bonitet).
bedre beskyttelse af sårbar natur
forbedring af vandmiljøet
sikre store sammenhængende naturarealer
bedre rekreative udfoldelsesmuligheder i naturen
mulighed for landdistriktsudvikling af landsbyerne omkring Lønborg Hede

Status for projektet er, at vi lige nu afventer en afgørelse fra ”Collective Impact gruppen”
om hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune bliver udpeget til næste runde af projektet.
Dette vil formodentilg ske i marts 2016.

HVIS DU VIL VIDE MERE:
På hjemmesiden www. collectiveimpact.dk kan du se en
video hvor formanden for ”Collective Impact - Det åbne
land som dobbelt ressource” Jørn Jespersen fortæller om,
hvorfor det er vigtigt med fælles mål og fælles løsninger
for det åbne land.
SE VIDEOEN HER:
http://collectiveimpact.dk/det-aabne-land
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Når lokalsamfund i yderområder selv
skal skabe mere udvikling - Hvordan?
Ny publikation fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
[Orientering] Udlændinge-, Integra ons- og
Boligministeriet a oldte den 9. december
2015 et halvdagsseminar for kommuner, borgere, forskere m.v. for at udbrede kendskabet
l det nye værktøj og sam digt give fagfolk
og lokale aktører mulighed for at mødes og
drø e værktøjets poten aler.
Håndbogen er resultatet af et udviklingsprojekt, der har undersøgt erfaringerne med byudvikling i fem udvalgte lokalsamfund. Københavns Universitet har udarbejdet håndbogen,
som er ﬁnansieret af Udlændinge-, Integra ons- og Boligministeriet.
Med håndbogen får kommuner, borgergrupper m.v. et enkelt og eﬀek vt redskab, som
kan lpasses det enkelte lokalområde og
bidrage l at s mulere udvikling, modvirke befolknings lbagegang og styrke sammenhængskra en på tværs af sektorer, grupperinger og
kommuner.

Udgangspunktet er, at lokal udvikling ikke sker
af sig selv. Det forudsæ er, at der sker en mobilisering af borgere og andre relevante personer, som kan formulere en udviklingsstrategi
og tage s lling l konkrete indsatser, og at der
ﬁnder en organisering af arbejdet sted for, at
strategien kan føres ud i livet. Sideløbende er
det vig gt, at der sker en lokal forankring af
arbejdet for at sikre accept og opbakning fra
lokalsamfundet.
Lokal strategisk kapacitet
Lokal strategisk kapacitet ﬁndes, når lokalsamfund ops ller langsigtede mål for lokalsamfundets udvikling, herunder erhvervsudvikling,
og er i stand l at arbejde hen mod målene. I
projektet har deltagerne skullet udforme en
strategi for den lokale udvikling og etablere
en organisering, som kan føre strategien ud i
livet.
Strategi
En strategi består af en vision samt langsigtede mål og sigtelinjer for, hvordan målene kan
nås, f.eks. i form af hovedindsatsområder og
en handlingsplan. En strategi er ikke en detaljeret plan eller et katalog over projek deer,
som man o e ser.
HVIS DU VIL VIDE MERE:
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Hvordan skrumper man i praksis en mindre by?
N y t n et væ r k fo r ko m m u n a l e p l a n a fd e l i n ge r o m hvo rd a n
m a n i p r a k s i s s k r u m p e r m i n d r e b y e r.
[Orientering]
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- Årets landsby
[Orientering]

”Det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne”
Nyt projekt om hvordan man i landsbyerne kan integrere de mange østeuropæere således
de i højere grad indgår i byens ak viteter, og dermed bidrager l livet landsbyerne.
[Beslutning] Tanja Kaiser og Tove Urup Madsen
fra konsulen irmaet Landudviklerne fremlagde et muligt projekt om hvordan de mange
østeuropæere som bor i landdistrikterne kan
bidrage l livet landsbyerne.
Landudviklerne vil ansøge kommunens vækstpulje om midler l gennemførelsen af projektet, men ønskede forinden Landdis ktsrådet
opbakning l projektet.

Landdistriktsrådet ﬁnder projektet relevant og
bakker op omkring en vækstpuljeansøgning
projektet
Hvis du vil vide mere:
Ønsker du at vide mere om projektet
kan du kontakte Landudviklerne Tanja
Kaiser eller Tove Urup Madsen på tlf.:
5135 6465
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FI A - Frivilligheds - og Ildsjæleakademiet
Anne-Mette Hoffmann-Christensen
orienterede om FIA
[Orientering / beslutning] Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet er opre et som selvejende ins tuon den 26. maj 2015 og er placeret i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

•Gennem partnerskab med interessenter skabe
synlighed og sammenhæng om de frivilliges indsats på tværs af kommuner, regioner, stat, organisa oner og foreninger.

Frivilligheds- og Ildsjæleakademiets formål er at
styrke og udvikle frivilligheden ikke blot i Ringkøbing-Skjern Kommune, men i hele Danmark. De e
forsøger de at opnå ved at udvikle et nyt samspil
mellem den oﬀentlige sektor og borgerne, hvor
borgerne ikke kun ses som brugere, men som
partnere og ressourcer l at skabe velfærd og
fællesskab - det ak ve medborgerskab.

•Uddanne og kvaliﬁcere frivillige mennesker l i
fællesskab at kunne lø e vig ge opgaver i lokalsamfundet - på tværs af organisa oner.

Det vil de blandt andet gøre ved at:
•Inspirere og udvikle frivillige og ildsjæle gennem
uddannelse, kurser og foredrag i sportslige, kulturelle, sociale og sundhedsfremmende og mellemfolkelige foreninger og organisa oner - både lokalt
og na onalt.
•Samarbejde på tværs af kommuner, regioner,
stat, og organisa oner og foreninger, samt at
skabe inspira on l videreudvikling.
•Understø e ildsjæle, så de kan ltrække og
inspirere frivillige l hjælp l de projekter, ildsjælene brænder for.
•Skabe anerkendelse af ildsjælenes og de frivilliges indsats i det danske samfund.

Landdistriktsrådet ser ikke umiddelbart problemer
i at a olde eventuelle kurser/arrangementer i
regi af FIA.
I forlængelse af orienteringen blev den forestående fusion mellem FIA og Frivilligcentret diskuteret.
Fusionen er fastlagt l den 1.januar 2017, og i den
forbindelse er der udsendt et udkast l sammenlægningsprocessen som er i høring frem l den
18.marts 2016. Det blev beslu et at Landdistriktsrådet skal fremkomme med et høringssvar l udkastet. Chris an Christensen har deltaget i et informa onsmøde om det udarbejdede udkast, og
fandt at der var ﬂere forhold som var bekymrende
- bl.a. savnede han den overordnede formål, altså
visionen og hvordan der kunne skabes en synergi,
men også fordelingen af stemmer/indﬂydelse var
uklar.
Det blev beslu et at Chris an Christensen blev
bemyndiget udarbejdelsen af et høringsvar l
sammenlægningen på vegne af Landdistriktsrådet
og fremsende det inden den 18. marts 2016.
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Ildsjælepuljen
Ny pulje l udviklingsini a ver for ildsjæle og frivillige

Vægtede kriterer for bedømmelsen af ansøgninger til ildsjælepuljen
• Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement
• Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder
• Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det
offentlige
• Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold
• Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen
• Indsatsen skaber synlighed om kommunen
•I ndsatsen understøtter bosætningen i kommunen
•Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle

14

NY ORGANISERING I
LANDDISTRIKTSRÅDET
[Beslutning] Landdistriktsrådet ønsker at skabe en tæ ere kontakt l kommunens mange
borger-sogneforeninger, samt øge bevidstheden om landdistriktsrådets lstedeværelse og
dets rolle.
Udfordringen er kommunens geograﬁske størrelse og de mange borger-sogneforeninger,
som kan gøre det svært at være lstede alle steder. På baggrund heraf foretages der en
reorganisering af landdistriktsrådet. Kommunens geograﬁ inddeles i 6 områder med ca. 6-8
borger-sogneforeninger i hver. Til hvert område udpeges to ”kontaktpersoner” – en frivillig
og en poli ker.
Fordelingen af kontaktpersoner blev beslu et som følger, hvor førstnævnte er frivillig, mens
sidstnævnte er udpeget af Byrådet.

•

Torben H. Mortensen, Jens Erik Damgaard
Stadil-Vedersø, Husby, Kloster,
Holmsland

• Pernille Priess, Jan Holm Rasmussen
Tim, Torsted, Grønbjerg, Hover, Hee,
No, Ølstrup

• Chris

an Christensen, Bjarne Svendsen
Nørre Vium, Vorgod-Barde, Herborg,
Spjald, Rimmerhus, Fjelstervang

• Kess Kastelijn, Erik Viborg
Stauning, Dejbjerg, Højmark, Finderup,
Hanning, Bølling, Velling, Række Mølle

• Rikke Just, Søren Elbæk
Sønder Bork, Nørre Bork, Hemmet,
Lønborg, Sønder Vium, Lyne, (Egvad)

• Per Hoﬀmann Christensen,

Tine Ross
Ådum, Hoven, Borris, Troldhede,
Ak v Faster
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PLAN FOR
LDR MØDER I 2016
[Beslutning] Der planlægges for a oldelse af
5 møder i Landdistriktsrådet i løbet af 2016.

5 møder:
Møde 1:
torsda g den 28.j an uar 20 16
Møde 2:
tirs da g den 5. ap ril 2 016

Møderne er fastlagt med en frekvens på ca. 10
uger, og er så vidt muligt placeret på forskellige
ugedage. Alle møder a oldes i dsrummet fra
kl. 19-22.

Møde 3 :
tirs da g den 28. j uni 2 016

Det pågældende mødested planlægges forud
for hvert enkelt møde, således friheden og
ﬂeksibiliteten l at komme rundt i kommunens
landdistrikter opretholdes.

Møde 5:
torsda g den 24. november 2016

Møde 4:
mandag den 5. s ep tember 2016

LANDDISTRIKTSRÅDET SOM VÆRT FOR SMÅ ARRANGEMENTER
[Beslutning] Det foreslås at landdistriktsrådet
er vært for en række små arrangementer –
foredrag, vandreturer, workshops, debata ner
etc.
Arrangementerne kan eventuelt organiseres
med en turnus mellem de seks teams/områder
om a oldelse af ét mindre arrangement hver
4. måned. Dvs. at landdistriktsrådet a older 3
arrangementer i løbet af et år.
Det pågældende område/team skal således facilitere/a olde et arrangement hvert 2. år. Der

vil derfor være god d l at planlægge det.
Det blev beslu et at Landdistriktsrådet som
udgangspunkt a older 2 arrangementer årligt,
hvoraf det ene er et årsmøde for alle borgersogneforeninger. De e møde ligger i juni, og
det andet arrangement skal derfor ligge i oktober / november. Derudover kan der a oldes
mindre ad-hoc arrangementer.
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Referat fra LDR-møder som ”nyhedsbrev”
[Beslutning] Mange er ikke bevidste om landdistriktsrådets lstedeværelse og hvad dets formål
er. Det skal der re es en indsats imod. De forgående indsatser vedrørende en ny organisering og
LDR som vært for små arrangementer er naturligvis et led heri, men det kunne eventuelt underbygges ved fremsendelse ”nyhedsbreve” baseret på referater fra LDR møder. Mere præcist, er
det tanken at gøre referaterne mere graﬁsk appe tlige og inspirerende, og lade dem udgøre et
”nyhedsbrev/avis” som LDR udsender l borger-sogneforeninger, men også alle andre som må e
ﬁnde det interessant.
Mere konkret kan det gøres ved lave en skabelon, hvor forsiden er et ﬂot billede fra det sted/by,
hvor det pågældende møde a oldes, måske med en lille beskrivelse på den e erfølgende side.
Dernæst kunne der være en indholdsfortegnelse svarende l dagsordenspunkterne. Indholdet
kunne nærmest opbygges som en avis (A4 format), hvor noget er nyt og vig gt og derfor er fremtrædende, mens andet er knapt så vig gt og derfor blot nævnes. Bagsiden kunne være en lille
beskrivelse af landdistriktsrådet, og dets medlemmer herunder et lille billede og kontaktoplysninger samt hvilket område man er kontaktperson for – hvis den del beslu es.
O e er det nogen interessante og generelle emner vi drø er, og o e er der
nogen gode henvisninger l steder hvor
man kan indhente mere informa on om
emnet, ﬁlm m.m.
Et sådant ”nyhedsbrev/avis/referat”
kunne være med l at samle de mange
borger-sogneforeninger i kommunen,
sam dig med, at det er en overkommelig opgave, idet der ikke skal ﬁndes på
nyt indhold / input.
Landdistriktsrådet beslu ede at udsende et nyhedsbrev hvis indhold er baseret på referatet fra møderne. Det vil
sige at der inden for 2016 skal udarbejdes 5 nyhedsbreve.
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Flexboligordning
Orientering om Flexboligordningen - muligheder og begrænsninger

Hvis du vil vide mere:
Ønsker du at vide mere om ﬂexboligordningen og hvordan den administreres i Ringkøbing-Skjern kommune kan du kontakte :
Anders Lønholdt, Byplanarkitekt, Land, By og
Kultur tlf. 99741334
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Velkomstambassadør
Forestil dig, at du er ﬂyttet til et nyt sted
i Danmark. Du aner ikke hvor dine børn
kan spille fodbold eller hvor du kan dyrke din interesse for madlavning. Mange
store og små spørgsmål vil helt sikkert
dukke op. Men prøv så at forestille dig,
at der var én person som du kunne
spørge til råds. Kunne du være denne
person?
Vil du være frivillige velkomstambassadør og
på den måde være med til at gøre en forskel?
[Orientering]

Hvis du vil vide mere:
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Kort info
• Muligt arrangement

Tænketanken URBAN har lavet en række små lm om landdistrikterne og hvilke tiltag der virker –
og ikke virker. I den sammenhæng afholder de en række små arrangementer, hvor de med udgangspunkt i lmene ligger op til debat. Filmene kan ndes her:

• Regeringens vækstplan

Regeringes plan for ”Vækst og udvikling i hele Danmark” – og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Punktet medtages til næste gang. Planen kan ndes her:
www.evm.dk/nyheder/2015/15-11-23-vaekst-og-udvikling-i-hele-danmark

• Nyt medlem til Landdistrikternes Fællesråd

Søren Elbæk har meddelt at han ikke genopstiller som medlem af Landdistrikternes Fællesråd, og
der skal derfor ndes en ny kandidat. Efter mødet har Erik Viborg (V) fra Landdistriktsrådet meddelt sit kandidatur

• ”Brum Brum puljen”]

Ide til ny pulje. Viborg kommune har igennem de seneste år afsat en pulje, som kommunens borger-sogneforeninger kan søge med henblik på opkøb af materiel til pleje og vedligeholdelse af byens
fælles arealer. Det kan eksempelvis være - havetraktor, haveredskaber etc.
Skal vi gøre noget lignende? Punktet bliver medtaget til næste møde den 5.4.2016 hvor retningslinjerne og erfaringerne fra Viborg Kommune fremlægges.

• Bevilling fra Ildsjælepuljen]

Ådum er blevet bevilliget 25.000 fra Ildsjælepuljen til skiltning, bannere, ag etc. i forbindelse med
et åbent by arrangement. Betingelsen for bevillingen er, at Landdistriktsrådet vil eje materialet, og
at det kan bruges i andre sammenhænge. Det blev besluttet at landdistriktsrådet gerne vil påtage
sig at eje materialet og Martin vil kontakte kommunes kommunikationsafdeling med henblik på en
mere generel udformningen af ag, banner etc. således det kan anvendes i andre sammenhænge.

• Sprogundervisning til østeuropæere]

Borris har rettet henvendelse til Landdistriktsrådet vedrørende manglende sprogundervisning til
de østeuropæere, som først har afvist undervisning, fordi de kun var her midlertidigt. Hvis de efterfølgende ønsker at blive i Danmark står tilbuddet ikke længere ved magt, hvilket er problematisk.
Landdistriktsrådet har besluttet, at det er en problemstilling som skal behandles som en del af det
fremlagte projekt fra landudviklerne vedrørende det østeuropæiske potentiale i landsbyerne.

Foreløbige dagsordenspunkter til næste møde i LDR d. 5.4.2016
Frist for indlevering af punkter til dagsorden er 14 dage før mødets afholdelse - det vil sige den 22.3.2016

•Bogbus Grønbjerg

•”Collective impact” projektstatus

•Indkomne ansøgninger til vækstpuljen

• Årsmøde 2016

•Regeringens plan for ”Vækst og udvikling i hele Danmark” vs. Ringkøbing-Skjern Kommune

• Besøg fra folketinges landdistriktsudvalg den 26-27 september 2016

•”Brum Brum puljen”
• Byens Bil - Landsbyens bil

• Gearing af LAG-midler
• Nyt projekt - Energioptimering i landdistrikterne

Landdistriktsrådets medlemmer / kontaktperson:
Førstnævnte er udpeget af borger-sogneforeningerne, mens sidstnævnte er udpeget af Byrådet.
Farven refererer l kortet, og for hvilket område de er kontaktansvarlig.

• Torben Hjøllund Mortensen
• Rikke Just
• Chris an Christensen
• Pernille Priess
• Kess Kastelijn
• Per Hoﬀmann Christensen

(tlf. 2119 6334)
(tlf. 4215 3817)
(tlf. 4017 7818)
(tlf. 4020 6741)
(tlf. 2022 2051)
(tlf. 2066 4720)

Landdistriktskoordinator:
• Mar n Bertelsen
tlf.: 2532 4746

• Jens Erik Damgaard
• Søren Elbæk
• Bjarne Svendsen
• Jan Holm Rasmussen
• Erik Viborg
• Tine Korsholm

e- mail: mar n.bertelsen@rksk.dk

(tlf. 4097 5752)
(tlf. 4031 6640)
(tlf. 2068 3288)
(tlf. 2092 1287)
(tlf. 2969 1985)
(tlf. 2968 3238)

