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Introduktion:
Værktøjskassen giver konkrete anbefalinger til, hvordan frivillige
ressourcepersoner i foreninger eller netværk kan arbejde med
udvikling af deres eget lokalområde.
Denne hjælp-til-selvhjælps-kasse bygger på erfaringer fra
projektpartnerne tilsat ny viden fra Benefit4Regions-projektet.
Værktøjerne er tilpasset det dansk-tyske samarbejde, men kan
også rulles ud på begge sider af grænsen.
Værktøjerne skal hjælpe med at mindske afstanden mellem det,
man siger, og det man gør. Værktøjs-kassen er bygget op
omkring overskuelighed, let forståelig tekst og illustrationer, der
skal hjælpe med:

“Hvis man giver en sulten mand en
fisk, mætter man ham kun én gang.
Dagen efter er han igen sulten og har
behov for hjælp. Hvis man i stedet
giver den sulte en fiskestand, og
lærer ham at fiske, kan han selv
opfylde sine behov i fremtiden”.
Kilde: ”Om at undervise” af Robert
Eggersen. Frit oversat efter et kinesisk
ordsprog

- At skabe overblik, ved bl.a. at adskille principper og detaljer
- At forstå, ved bl.a. at forklare et niveau ad gangen
- At lære noget ved at involvere læserens hjerner og ved at gøre læseren selvhjulpen.
Værktøjerne medvirker til at ”lære” noget om involvering, kommunikation, samarbejde, medansvar og
planlægning i lokalt udviklingsarbejde. Den ”skjulte læring” vil være med til at give indhold i hverdagen
for de frivillige og bestyrke følelsen af at være aktive deltagere i dagens samfund – være en vigtig del
af fællesskabet; sprede ejerskab, motivation og fornemmelsen af ”at gøre en forskel”.
Formålet med Benefit4Regions er at fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og
organisationer. Værktøjskassen giver de frivillige i foreninger og netværk værktøjer til, hvorledes de
kan blive bedre til at udrette dét, som de ønsker. Herfra er vejen kortere til samskabelse mellem
politikere, forvaltning, borgere, erhvervslivet og videninstitutionerne for at finde løsninger på
samfundsmæssige udfordringer i et samfund, der forandrer sig så hurtig, som tilfældet er.
Deltagerne i et socialt fællesskab, gruppe eller netværk er forskellige med hensyn til tænkning,
følelser og ageren, og hver person har en baggrund og personlighed, der gør ham eller hende unik.
Her kan værktøjskassen hjælpe med at finde redskaber til samarbejde.
Menneskesynet bag værktøjskassen er præget af tro på menneskers vilje til udvikling og fællesskab.
Budskabet i bogen er, at vi på samme tid skal lære at være fri og at indordne os under fællesskabet.
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Fokus er på dét, der virker samt forstå det, inden man begynder at udvikle videre på, hvad der også
kan lade sig gøre (Appreciative Inquiry):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I ethvert samfund og enhver organisation er der noget, der virker.
Ved at lede efter problemer finder man dem – ved at hæfte sig ved dem, forstørrer man dem.
Fokusér på muligheder i stedet for umuligheder.
Fokusér på det, der virker i stedet for det, der er forkert.
Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed.
Virkeligheden skabes i øjeblikket, og der er flere virkeligheder.
Den måde, der spørges på i en organisation eller i en gruppe, influerer på en eller anden måde på
gruppen.
Folk er mere trygge og har det bedre med at rejse ind i fremtiden (det ukendte), hvis de
medbringer dele af fortiden (det kendte).
Hvis man skal medbringe noget
fortiden, skal det være det bedste herfra (eller dét, der virker).
Det er vigtigt at værdsætte forskellighed.
Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed. Ordet skaber, hvad det benævner.
Mennesker kan ikke ændre sig i et negativt defineret felt.

A) Formidling og kommunikation
Kommunikationen er et uundværligt værktøj i bestyrelsesarbejdet. Gennem vellykket kommunikation
kan I synliggøre foreningen over for nuværende og potentielle medlemmer, og I kan fremme bestemte
mål, f.eks. i forbindelse med et projekt eller en politisk beslutningsproces.
Når I skal kommunikere en beslutning, aktivitet eller holdning, bør I stille jer selv følgende spørgsmål:
•
•

Hvem er vores målgruppe?
Hvad er vores mål med kommunikationen?

På baggrund af jeres svar kan I vælge et medie og en genre, der egner sig til
kommunikationssituationen.
I det følgende findes en gennemgang af de forskellige kommunikationssituationer, som I kan komme
ud for i bestyrelsesarbejdet.

A1 Kommunikation internt i foreningen
Målgruppen for den interne kommunikation er medlemmerne.
Målet med den interne kommunikation er at informere medlemmerne om bestyrelsens
beslutninger og initiativer. Medlemmerne skal føle, at de får noget ud af deres medlemskab,
og det gør de kun, hvis de kan se, at bestyrelsen arbejder.
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Den interne kommunikation skal være
•
•
•
•

regelmæssig
åben og ærlig
tilgængelig for modtageren
let at sende

Den interne kommunikations medier og genrer:

1.1 Husstandsomdelt medlemsblad
Et husstandsomdelt blad er tilgængeligt for alle – også folk uden computer. Men det er
ressourcekrævende at producere og – ikke mindst – at distribuere. En løsning kan være, at flere
foreninger (og evt. menighedsrådet) går sammen om et fælles blad.

1.2 Nyhedsmails
Nyhedsmails er en hurtig og omkostningsfri måde at kommunikere på. Desværre er den stadig ikke
tilgængelig for alle. Lav derfor en papirudgave af nyhedsbrevet til medlemmer uden en mailadresse.

1.3 Hjemmeside
En hjemmeside er et must for enhver forening, men den bør kombineres med et elektronisk
nyhedsbrev, medlemsblad eller socialt medie (Facebook, App, Twitter, Instagram, YouTube m.m.).
Husk at opdatere hjemmesiden jævnligt. En død hjemmeside sætter gang i rygtet om en død
forening.
Hjemmesiden er det digitale fundament for at skabe tættere kontakt til borgerne. Google er den
foretrukne søgemaskine, og som hjemmesideejer er det en fordel at blive fundet på Google.

A2. Den aktivitetsrelaterede Kommunikation
Målgruppen for den aktivitetsrelaterede kommunikation kan være snæver eller bred alt efter hvilken
aktivitet, der er tale om. En fælles oprydningsdag skal kommunikeres til hele lokalsamfundet, mens en
fastelavnsfest eller et arrangement for nye tilflyttere skal kommunikeres til en speciel målgruppe. Når
aktiviteten har været afholdt, skal I sørge for, at alt og alle får at høre om succesen!
Målet med den aktivitetsrelaterede kommunikation er dobbelt: Dels skal den få folk til at deltage i
aktiviteten, og dels skal den fortælle omverdenen, at aktiviteten har fundet sted. Den
aktivitetsrelaterede kommunikation er således også en markedsføring af foreningen. En aktiv forening
er en attraktiv forening.
Den aktivitetsrelaterede kommunikation skal
•
•
•
•

informere tydeligt om tid og sted
vække opmærksomhed og skabe nysgerrighed
være timet i forhold til aktiviteten
være synlig for modtageren

Den aktivitetsrelaterede kommunikations medier og genrer:
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2.1 Annoncer
En annonce i den lokale eller regionale avis er velegnet, når målgruppen er bred. Til
gengæld er det relativt dyrt. Overvej om målgruppen kan nås med opslag i lokale butikker,
skole og daginstitutioner og på den lokale informationstavle.

2.2 Personlig kontakt til pressen
Lokal- og regionalaviserne foromtaler gerne lokale aktiviteter og begivenheder. En
opringning eller en mail med oplysninger om hvad, hvor og hvornår er ofte nok til at få en
notits i lokalavisen.

2.3 Aktivitetskalender på nettet
De regionale radio- og TV-stationer har aktivitetskalendere på deres hjemmesider, hvor man gratis
kan annoncere arrangementer. Stationernes nyhedsredaktioner bruger kalenderne til at orientere sig
om arrangementer i regionen.

2.4 Direct mail
Direct mail (elektronisk eller i papirform) er velegnet, når man vil kommunikere til en afgrænset og
velkendt målgruppe. Sørg for at gøre henvendelsen personlig, så modtageren føler sig udvalgt.

2.5 SMS udsendelser
SMS-udsendelse er velegnet til at påminde om et tidligere annonceret arrangement. Nogle
hjemmesider har en SMS-udsendelsesfunktion. Husk – modtageren skal acceptere at være på
foreningens sms-liste.

2.6 Pressemeddelelser
Brug pressemeddelelser til at informere om en kommende aktivitet eller en aktivitet, der har fundet
sted. Lokale ugeaviser indrykker ofte pressemeddelelser uden at redigere i dem. Med en
pressemeddelelse kan I altså få lov til at fortælle historien selv.
En pressemeddelelse skal
•
•
•
•
•
•

have fængende overskrift
have en underrubrik, der gengiver pressemeddelelsens hovedbudskab
indlede med at fortælle hvem, hvad, hvor og hvornår
være opbygget, så redaktionen kan forkorte teksten bagfra, uden at den mister mening
være forsynet med kontaktinformation, så pressen kan få flere oplysninger
sendes som vedhæftet fil til pressen i dit lokalområde (kontakt kommunens
kommunikationsafdeling for at få en mail-liste)

2.7 Borgerjournalistik
Brug pressemeddelelser til at informere om en kommende aktivitet eller en aktivitet, der har fundet
sted. Lokale ugeaviser indrykker ofte pressemeddelelser uden at redigere i dem. Med en
pressemeddelelse kan I altså få lov til at fortælle historien selv.
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En pressemeddelelse skal
•
•
•
•
•
•

have fængende overskrift
have en underrubrik, der gengiver pressemeddelelsens hovedbudskab
indlede med at fortælle hvem, hvad, hvor og hvornår
være opbygget, så redaktionen kan forkorte teksten bagfra, uden at den mister mening
være forsynet med kontaktinformation, så pressen kan få flere oplysninger
sendes som vedhæftet fil til pressen i dit lokalområde (kontakt kommunens
kommunikationsafdeling for at få en mail-liste)

2.8 Facebook, App´s, Instagram, Twitter, YouTube m.m.
Brug de sociale medier til at tiltrække opmærksomhed til aktiviteter, som er beskrevet nærmere på
hjemmesiden, hvor det er muligt at gå i dybden med indholdet. Facebook stiller krav om hurtig
reaktion og besvarelser, og det er vigtigt at forholde sig til de kommentarer og interaktion, der finder
sted på de platforme man benytter. Find ud af, hvordan I rammer målgrupperne, eksempelvis viser
danske undersøgelser fra 2015 følgende:
•
•
•
•

Seniorer, 50+ år rammes bedst via radio, TV og analoge metoder
Voksne 35 – 50 år rammes på sociale medier som eksempelvis Facebook og Twitter
Unge voksne, 20 – 35 år rammes bedst på de digitale platforme som f.eks. Facebook,
Instagram, Snapchat og YouTube.
Børn og unge, 3-6 år, 7-12 år og 12-19 år er firstmovers, og rammes på de sociale medier
som eksempelvis Snapchat, YouTube og Instagram.

A3 Den projektrelaterede kommunikation
Den projektrelaterede kommunikation har flere målgrupper, der skifter over tid. I én projektfase skal
der appelleres til sponsorernes velvillighed, i en anden skal medlemmernes frivillige arbejdskraft
mobiliseres, mens det i en tredje er vigtigt at få politikerne i tale.
Den projektrelaterede kommunikations mål er at sikre, at de rigtige personer får den rette information
på det rette tidspunkt. Hvis f.eks. en lodsejer skal lægge jord til en natursti, bør han informeres om
det, inden han kan læse det i avisen. Lav derfor en informationsplan, hvor I tager stilling til: hvem skal
vide hvad – og hvornår?
Den projektrelaterede kommunikation skal være
•
•
•

strategisk
kort, klar og let at forstå
virke troværdig og overbevisende

Den projektrelaterede kommunikations medier og genrer:

3.1 Projektbrochure
En projektbrochure er en ”pixi-udgave” af projektbeskrivelsen indeholdende hovedpunkter,
illustrationer og kontaktoplysninger. Projektbrochuren er velegnet i forbindelse med henvendelse til
sponsorer, husstandsindsamlinger, mobilisering af frivillig arbejdskraft m.v.
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A4 Politisk kommunikation
Når politikerne tager beslutninger med konsekvenser for jeres lokalområde, skal I som
repræsentanter for lokalsamfundet kunne agere og kommunikere politisk. Målgruppen for den
politiske kommunikation er beslutningstagere lokalt, regionalt og nationalt.
Den politiske kommunikations mål er at lade lokalsamfundets stemme blive hørt og at påvirke den
politiske beslutningsproces.
Den politiske kommunikation skal være
•
•
•

saglig uden at være kedelig
vække opmærksomhed uden at være for smart
løse konkrete problemer

Den problemorienterede kommunikations medier og genrer:

4.1 Læserbrev
Læserbrevet er en demokratisk kernegenre, der er særdeles velegnet til at kommunikere et synspunkt
til en bred offentlighed. Læserbreve skal være korte. Budskabet skal være klart og argumenterne stå
skarpt.
Et læserbrev kan bygges op på følgende måde:
•
•
•

indled med at fremføre dit synspunkt
fremfør argumenterne for dit synspunkt
gentag dit synspunkt (med andre ord)

4.2 Høringssvar
Når man formulerer sin kritik af et politisk forslag i et høringssvar, er det vigtigt at være så konkret og
konstruktiv som mulig.
•
•
•

Hvad er problemet med forslaget?
Hvorfor er det et problem?
Hvad foreslår I, at man skal gøre i stedet for?

4.3 Lobbyisme
Politikerne har lettere ved at skifte mening, når de ikke skal gøre det i fuld offentlighed. Derfor kan
lobbyvirksomhed bag kulisserne være særdeles effektivt, når I skal påvirke en politisk beslutning.
Brug jeres netværk lokalt til at skabe kontakt til den eller de politikere, der kan gøre en forskel.

4.4 Happenings
Happenings er en effektiv og ofte underholdende måde at kommunikere et budskab på. En happening
kan være et fakkeloptog, overdragelse af en underskriftsindsamling til borgmesteren eller noget helt
tredje.
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Når man laver en happening, skal man:
•
•
•

have et kort og klart budskab – gerne i form af et slogan på bannere, t-shirts og badges
informere pressen om tid og sted
skabe gode fotoøjeblikke for pressens kameraer

A5 Kommunikation, der styrker relationerne mellem personerne i
gruppen
For at forbedre kommunikationen i gruppen – især ved samarbejder på tværs af grænsen eller ved en
bred vifte af forskellige personligheder i gruppen – er erfaringerne fra Benefit4Regions-projektet, at
der bør investeres i aktiviteter, der styrker fortroligheden og tilliden mellem gruppemedlemmerne.
Eksempelvis ved
•
•
•

personlige møder
lejligheder til at socialisere
interaktive møder og metoder

Dette skal tilskynde til et fælles udgangspunkt og afsæt for samarbejdet, hvor personerne udvikler
nysgerrighed og åbenhed overfor nye og anderledes perspektiver og tilgange til dét, som gruppen vil.
Ved projektsamarbejder af international karakter, skal der være forståelse for, hvilket sprog der
kommunikeres på. Er det modersmålet? Engelsk som brobygning? Eller et mix af sprogene?
Beslutningen har relevans for skabelse af tillid og et positivt forhold mellem samarbejdspartnerne.
Opret også en fælles videnbank i begyndelse af projektet, der forklarer kultur- og systemforskelle, så
det er lettere at forstå hinanden og give mulighed for gennemsigtighed.
Udbyg med kurser og workshops på tværs af gruppen og forskellene. Inviter brobyggere og
facilitatorer ind til at hjælpe gruppedeltagerne til at opnå de mål, de har sat sig.
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B) Landsbyudvikling er som at ombygge et hus
1.

Status:
Hvordan er det i dag?
Hvad er vi glade for?
Hvorfor købte vi huset?

2.

Analyse:
Hvad mangler der?

3.

Drømmen:
Hvordan skal det se ud om fem år?

4.

Konkretisering:
Hvad skal der til for at nå drømmen?

5.

Realisering:
Handleplan og tidsplan
Formidling og
kommunikation af en
samlet plan

Fællesskaber er den
bærende konstruktion

Fælles mål er
fundamentet
Projekterne danner
det færdige hus
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C) Borgermøder
Lokalrådets opgave er som lokalsamfundets samlende organ, at tale og handle på vegne af borgerne
i lokalsamfundet. I forbindelse med fremtidsværksteder, udarbejdelse af lokale udviklingsplaner eller
større projekter kan det dog være relevant at indkalde til et møde, hvor alle borgere har mulighed for
at komme med input. Formålet med at afholde et borgermøde er at skabe engagement og ejerskab til
beslutninger, der har konsekvenser for lokalsamfundet som helhed.

1.

Hvordan får man folk med?

Forudsætningen for et vellykket borgermøde er, at borgerne overhovedet møder op. Der findes flere
ting, I som lokalråd kan gøre for at sikre opbakning og engagement.

2.

Mødeindkaldelsen

Mødeindkaldelsen er indgangsnøglen til, at deltagerne kommer. Brug tid på at lave en
mødeindkaldelse, som på én gang er informativ (Hvad handler mødet om? Hvor og hvornår finder
mødet sted?), og som vækker nysgerrighed. Sørg for at indkaldelsen når ud til alle i lokalsamfundet –
f.eks. ved at husstandsomdele den. Appellér evt. til, at man skal ”tage sin nabo med”.

1.

Inddrag lokale foreninger m.fl.

Ved borgermøder i forbindelse med udviklingsplaner bør man forpligte eksisterende foreninger,
organisationer og institutioner til at deltage – som minimum med deres bestyrelsesformand og ledere.
Afhold eventuelt et kort planlægningsmøde med formændene, hvor deres erfaringer omkring invitation
af medlemmer ligger til grund for det store borgermøde. Foreningerne/institutionerne bliver på den
måde engagerede i og medejere af arrangementet.

2.

Det sociale er vigtig

Ved store fællesmøder for den bredere befolkning er det en god idé at medtænke det sociale aspekt.
Man kan f.eks. indlede mødet med fællesspisning (Husk at det bør fremgå af invitationen, om
deltagerne selv skal betale for forplejningen). Hvis man ønsker, at børnefamilierne skal deltage, kan
man arrangere aktiviteter for børnene, mens mødet står på. Det bør naturligvis også fremgå af
mødeindkaldelsen.

3.

Mødeledelse

Det kan være en god idé at lade en udefrakommende, neutral person lede et borgermøde. En
facilitator, der er neutral i forhold til lokalsamfundet, kan bedre sikre det nødvendige
”helikopterperspektiv”. Sørg for, at personen er orienteret om mødets formål, og vælg en facilitator,
der har evnen til at skabe dynamik, ejerskab og resultater på mødet i forhold til, hvor borgerne er.
Aktiviteterne og involveringen er afgørende for at opnå et resultat, hvor alle føler ejerskab til de
resultater, der skabes i fællesskab.

4.

Deltagerne i højsædet

Som arrangør af et lokalt borgermøde er det vigtigt, at man er synligt til stede på mødet – men på en
lyttende måde! Når man indkalder til borgermøde, er det for at lade borgerne komme til orde. Det er
derfor vigtigt, at de føler, at deres idéer bliver hørt.
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D) Fælles mål - Lokale udviklingsplaner
En udviklingsplan er en formulering af lokalsamfundets fælles mål. Planen er et nyttigt redskab, når
lokalsamfundet ønsker at forandre sin nuværende situation til en anden og bedre situation i fremtiden.
Ofte vil det være lokalrådet, der som lokalsamfundets samlende organ tager initiativ til og er tovholder
på arbejdet med at lave en lokal udviklingsplan.
Der findes flere modeller, man kan anvende, når man arbejder med strategisk udvikling af et
lokalområde. I pyramidemodellen, som præsenteres i det følgende, er processen inddelt i fire
niveauer:
1.
2.
3.
4.

Vision: Hvor vil vi hen?
Strategi: Hvad skal der til for at komme derhen?
Taktik: Hvordan kommer vi derhen?
Handling: Hvem gør hvad, hvornår?

D1. VISION
1.1 Vision – hvad er det?
Visionen er en ledestjerne for udviklingen – en drøm og et mål om, hvor lokalsamfundet gerne vil hen.
Visionen skal ikke være et nært mål, som lokalsamfundet umiddelbart kan opnå. På den anden side
må visionen heller ikke være uopnåelig eller urealistisk. Dens realisering ligger blot ude i fremtiden.

1.2 Hvem formulerer visionen?
Arbejdet med at formulere den endelige vision bør ligge i hænderne på lokalrådet. Erfaringsmæssigt
er det nemlig vanskeligt at være konkret og præcis, hvis der er for mange personer til dette
udfordrende arbejde.

1.3 Hvordan gør man?
Det er vigtigt, at lokalsamfundet føler ejerskab til visionen. Som ansvarlig for processen bør lokalrådet
derfor bestræbe sig på at få input fra en bred del af lokalbefolkningen, forenings- og erhvervslivet. Det
kan ske ved at indkalde til et borgermøde, hvor folk har mulighed for at komme med idéer. Man kan
med fordel bede en udenforstående ressourceperson om at være facilitator, for at hjælpe processen
frem mod det mål, der er sat for borgermødet.

1.4 Vision – eksempler:
•
•
•
•
•

Vores lokalsamfund skal have 10% flere indbyggere i 2015 i forhold til 2009
Vi har varierede bosætnings-og fritidsmuligheder for alle generationer
Lokalområdet skal være førende indenfor …
Det gode liv leves …
Lokalsamfundet vil opleves som et trygt og rummeligt sted at vokse op og som et sted med et
forpligtende fællesskab

”Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, kan det være ligegyldigt, hvilken vej du vælger”, Alice in
Wonderland
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D2. STRATEGI
2.1 Strategi – Hvad er det?
Strategi og vision hænger nøje sammen. Strategien beskriver, hvad der er nødvendigt for at indfri
visionen. Strategien er de langsigtede målsætninger, som skal kunne formuleres i korte, klare
sætninger. Målsætninger skal være konkrete, målbare og forsynet med en tidshorisont for, hvornår de
skal være realiseret.

2.2 Hvem formulerer strategien?
Strategi- og visionsarbejdet er parallelle og sammenhængende forløb. Strategien formuleres således
af lokalrådet på baggrund af input fra borgerne – nøjagtig som det var tilfældet med visionen.

2.3 Hvordan gør man?
Udsagnsordene afslører om jeres strategiske målsætninger er konkrete. F.eks. er de følgende ord
velegnede i konkrete mål- og opgaveformuleringer: at skrive, at udarbejde, at gennemføre, at
udsende, at kontakte, at vise, at forklare, at etablere. De følgende udsagnsord er derimod ikke
konkrete: at se på, at vurdere, at overveje, at skabe, at virke for og lignende.

2.4 Strategiske målsætninger – eksempler:
•
•
•
•

Udstykning af byggegrunde
Byggeri af 15 andelsboliger
Etablering af fælles aktivitetshus
Modernisering af svømmehal

D3. TAKTIK
3.1 Taktik – hvad er det?
Taktikken beskriver, hvordan vi når de strategiske mål. Det gør den ved at fastsætte delmål for hver
enkelt af de overordnede målsætninger. Taktikken skal desuden angive en prioritering af de
overordnede målsætninger. Det drejer sig om at sikre den optimale anvendelse af de midler, som er
til rådighed i en given situation.

3.2 Hvem formulerer taktikken?
På taktikniveauet kan lokalrådet begynde at uddelegere ansvaret for de enkelte målsætninger til
arbejdsgrupper bestående af personer med særlig interesse for og kompetencer inden for et givet
område. Arbejdsgrupperne formulerer taktikken for deres ansvarsområde, dvs. de skal definere hvilke
handlinger, de vil bruge for at nå de langsigtede mål. Lokalrådet samler trådene og sikrer en fornuftig
prioritering af ressourcerne.

3.3 Hvordan gør man?
Den taktiske plan skal være meget konkret og håndgribelig. Her skal man fra starten prioritere, hvad
der er vigtigst, og i hvilken rækkefølge der skal tages fat på arbejdet med gennemførelsen.
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3.4 Taktik – eksempler:
1. Udstykning af byggegrunde
• Lokalrådet tager kontakt til kommunen
• Udarbejdelse af behovsanalyse
• Kontakt til potentielle bosættere
• Ansvarlig: NN, tlf., mail
2. Byggeri af 15 andelsboliger
• Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der arbejder med en andelsforening
• Kontakt byggeselskaber
• Ansvarlig: NN, tlf., mail

3. Etablering af fælles aktivitetshus
1. Nedsættelse af projektgruppe
2. Idéudvikling, organisering inden d. xx
3. Borgermøde
4. Ansvarlig: NN, tlf., mail

4. Modernisering af svømmehal
• Nedsættelse af projektgruppe
• Opstart om 2 år
• Sondering af terrænet
• Ansvarlig: tt, tlf., mail

D4. HANDLING
4.1 Handling – hvad er det?
På strategipyramidens sidste niveau laver man en plan for hvilke handlinger, der skal udføres for at
realisere de overordnede målsætninger. Handlingsplanen sætter navn og tidspunkt på de enkelte
handlinger. Kort sagt: Hvem gør hvad hvornår?

4.2 Hvem formulerer handlingsplanen?
Der skal formuleres en handlingsplan for hver af de overordnede målsætninger. Handlingsplanen
formuleres af de enkelte arbejdsgrupper.
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4.3 Hvordan gør man?
En handlingsplan kan bestå af følgende:
1. Hvad skal vi gøre
a. Projektets navn
2. Hvem vil gøre det?
a. Tovholder
b. Arbejdsgruppens medlemmer
c. Navne på kontaktpersoner
d. Støtte fra…
3. Hvornår vil vi gøre det?
a. Mødeaftaler
b. Tidsplanlægning
c. Referatpligt
4. Hvor skal vi gennemføre handleplanen?
a. Sted
b. Fysiske forhold
5. Hvordan skal vi gøre det?
a. Arbejdskommissorium
b. Hjælpemidler
c. Økonomi
d. Kontakt til pressen
e. Politisk opbakning
6. Hvordan sikrer vi os, at handleplanen bliver gennemført?
a. Tilbagemeldinger
b. Omtale og PR
c. Fællesmøder
d. Evaluering
7. Den fortsatte udvikling sker ved, at vi…
Die kontinuierliche Entwicklung geschieht dadurch, dass wir...
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D5. MISSION
5.1 Mission – hvad er det?
Missionen er et svar på, hvorfor udviklingsplanen er sat i verden, og hvilken rolle den spiller i en
større sammenhæng.
Eksempel: Lokalrådet hjælper lokalsamfundet med at udvikle og formulere en udviklingsplan, der skal
føre udviklingen i lokalsamfundet i den valgte retning på bedst mulig vis.

Hvor vil vi hen?

Vision

Hvad skal der til?

Strategi

Hvordan kommer vi derhen?

Taktik

Hvem gør hvad hvornår?

Handling

D6. PROCESSEN
Lokalrådet er som lokalsamfundets samlende organ en naturlig initiativtager til og tovholder på
arbejdet med at lave udviklingsplan. Man opnår dog det bedste resultat, hvis de lokale borgere
involveres aktivt i processen. Det nedenstående forløb sikrer aktiv borgerinddragelse og dermed bredt
ejerskab til udviklingsplanen.
•
•

•

•
•
•
•

Tag udgangspunkt i historien: hvad er vi stolte af i lokalsamfundet? Hvad er vores
fundament? Hvad er vi gode til? Hvad er vi kendt for?
Analysér udgangspunktet: Hvordan ser lokalsamfundet ud mht. boligmasse, demografi
(aldersfordeling, kønsfordeling, pendling, borgersammensætning), ressourcer og potentialer.
Brug evt. en SWOT-model, hvor der opdeles i Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler.
Indkald til et borgermøde, hvor alle borgere får mulighed for at komme med input til
udviklingsplanen. Hvad mener borgerne er lokalsamfundets identitet, stolthed og styrke?
Hvordan ønsker de, at byen skal se ud om 5-10 år?
Formulér udviklingsplanens vision og strategi på baggrund af borgernes input.
Indkald til et nyt borgermøde, hvor forslaget til vision og strategi præsenteres og diskuteres.
Nedsæt arbejdsgrupper med ansvar for de enkelte målsætninger i strategien.
Arbejdsgrupperne formulerer taktik og handlingsplaner for deres respektive ansvarsområder.
Færdiggør udviklingsstrategien på baggrund af arbejdsgruppernes input til taktik-og
handlingsniveauet.

Med en udviklingsplan i hånden, som mange har bidraget til at skrive, har lokalsamfundet fundet den
vej, som det vil gå. Lokalrådet har overblik over, hvad landsbyen selv kan gå i gang med, og hvad de
skal have hjælp til at gennemføre hos kommunen, regionen eller andre partnere.
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E) “Fingeren ud”
- fra idé til projekt
Hvad er et projekt?
Projektet er et vigtigt værktøj, hvis man vil forandre og udvikle sit lokalsamfund. Et projekt er et tiltag,
der gennemføres med et klart defineret formål inden for et afgrænset tidsrum, og som forandrer
virkeligheden. At projektet forandrer virkeligheden betyder, at projektets aktiviteter ligger ud over,
hvad I normalt gør I jeres forening/lokalsamfund. Forandringen kan være konkret og fysisk (f.eks. et
kulturhus), social (f.eks. fællesspisning eller et velkomstarrangement for nye tilflyttere) eller den kan
være potentiel (f.eks. et fremtidsværksted).

Hvordan strukturerer man sit projekt?
En klar projektstruktur giver overblik og øger chancen for succes. I skaber struktur ved at inddele
projektet i faser. Hans Stokholm Kjer opererer i ”Projekthæftet - en lille bog om fundraising og
projektmageri” med en særdeles brugbar inddeling af projektet i syv faser:
1. Idéudvikling
2. Organisering
3. Projektet på skrift
4. Fundraising
5. Realisering
6. Forankring
7. Evaluering

E1. Idéudvikling
Den gode projektidé tager udgangspunkt i et oplevet behov eller et formål, som man ønsker af få
opfyldt. Det kan f.eks. være et ønske om at tiltrække flere tilflyttere, at skabe bedre rammer om
lokalsamfundets fritidsaktiviteter osv.

1.1 Behovs- og formålsafklaring
Stil jer selv følgende spørgsmål: Hvad er det for et behov, som projektet skal opfylde? Hvad ønsker I
at opnå med projektet? Hvem skal have gavn af projektet? På baggrund af jeres svar, kan I lave en
klar formulering af formålet med jeres projekt.

1.2 Idéudvikling
Lav en kollektiv brainstorm, hvor I skriver alle idéer, der kan føre til en realisering af formålet. Glem alt
om økonomi, lovgivning og andet, der kan udgøre en forhindring. Tænk i muligheder og ikke i
begrænsninger. Alle idéer skal frem – også de urealistiske.

1.3 Udvælgelse og prioritering af idéer
Udvælg de idéer, som vil have størst effekt på formålet. Overvej om nogle af idéerne kan
sammenskrives, eller om de ”urealistiske” idéer kan gennemføres på en anden måde. Afslut med at
lave en prioriteret liste over jeres idéer.
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E2. Organisation
2.1 Samarbejdspartnere
Et samarbejde mellem flere parter er på mange måder en fordel. Det kan give ny inspiration til og
skabe bredt ejerskab til projektet. Og så virker det overbevisende, når man skal søge om penge.
Relevante samarbejdspartnere vil være personer/organisationer, der har
•
•
•

en interesse i projektet
indflydelse og netværk der kan fremme projektet
en viden om projektets indhold

2.2 Projektorganisation
Sørg for at etablere en god projektororganisation. Ved projekter med flere samarbejds-partnere er det
en god idé at nedsætte en styregruppe, hvor alle projektdeltagere er repræsenteret. Ved projekter
med kun én deltager kan projektorganisationen være en arbejdsgruppe eller et udvalg nedsat af
bestyrelsen.
Den gode projektorganisation er karakteriseret ved:
•
•
•

Fast styring: Udpeg en tovholder/projektleder
Tydelig ansvars – og rollefordeling: Hvem gør hvad hvornår?
Alle parter i projektet føler sig repræsenteret

E3. Projektet på skrift
En projektbeskrivelse skal give et så klart billede af projektet som muligt. Indadtil fungerer
projektbeskrivelsen som en rettesnor for arbejdet, men den skal også bruges udadtil i forbindelse med
fundraisingen. Lad én person udarbejde projektbeskrivelsen, men lad alle projektdeltagere få
indflydelse på den. Det skaber ejerskab til projektet.
En projektbeskrivelse bør indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•

Projekttitel
Titlen skal være kort, fængende og sige noget om projektets indhold (hvad og hvor).
Baggrunden for projektet
Hvad er situationen før projektet laves? Hvorfor er projektet vigtigt?
Formålet med projektet?
Hvad ønsker i at opnå med projektet?
Projektets målgruppe
Hvem har gavn af projektet?
Projektets indhold
Hvilke aktiviteter iværksætter I for at opfylde projektets formål?
Projektets deltagere
Hvem deltager i projektet og hvordan? Hvad kvalificerer projektdeltagerne til at gennemføre
projektet? Beskriv gerne jeres projektorganisation.
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•

•

Tidsplan for projektet
Sørg i god tid for at søge diverse tilladelser (f.eks. lokalplan – byggetilladelse), der kan være
rigtig lang sagsbehandling.
Budget og finansiering
Hvor mange penge skal I bruge til de enkelte aktiviteter? (Indhent så vidt muligt tilbud, så
budgettet bliver så realistisk som muligt)? Hvor forventer I at pengene skal komme fra?
(Opsparing, sponsorer, puljer og fonde, osv.)

Lav eventuelt em pixi-udgave af projektbeskrivelsen – en folder/brochure med hovedpunkter,
tegninger og kontaktoplysninger.

E4. Fundraising
Lav en fundraisingplan (hvor mange penge vil I skaffe hvor?) og begynd der, hvor sandsynligheden
for succes er størst. Når de første penge er i hus, vil de næste være lettere at få fat i.
Muligheder for fundraising:
•

•

•

•

•

•

•

Egenfinansiering
Har I selv nogle ressourcer (penge, tid, arbejde) at skyde i projektet? Det gør det nemmere at
overbevise tilskuds-givere om, at de skal give et bidrag.
Husstandsindsamling
Brug pixi-udgaven af projektbeskrivelsen, tydeliggør indsamlingens mål (10.000 eller 100.000
kr.?) og gå fra dør til dør.
Pengeskabende aktiviteter
Aktiviteter som loppemarkeder, sponsorcykelløb, foredrag, koncerter m.m. kan generere
midler til projektet.
Sponsorater (det lokale erhvervsliv)
Brug pixie-udgaven af projektbeskrivelsen til at præsentere projektet for sponsorerne. Tag
personlig kontakt og synliggør, hvad sponsorerne får ud af at give penge til projektet
(synlighed, positiv omtale, fribilletter o.a.)
Kommunale bevillinger
Kommunerne har ofte afsat puljer, der kan søges til specifikke formål. Kontakt kommunens
landdistriktskoordinator eller fagchefen i den gren af forvaltningen, som jeres projekt falder
under.
Statens puljer og EU
Under staten og EU findes en række skiftende tilskudsordninger, heraf nogle som er specifikt
målrettet landdistrikterne.
Private fonde
På biblioteket og nettet kan I finde oversigter over de mange private fonde. Gå systematisk til
værks og udvælg de fonde, som har relevans for jeres projekt.
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E5. Realisering
•
•
•
•
•
•

Gå først i gang, når økonomien er på plads
Indhent godkendelse fra tilskudsgivere, hvis projektet ændrer sig undervejs
Husk at motivere de frivillige undervejs: hver person yder, som han/hun har tid og evner til –
og vandbærerne er lige så vigtige som stjernen
Husk at nævne sponsorerne undervejs – gerne flere gange end aftalt og altid, når de er til
stede
Sørg for at pressen bliver informeret om projektets aktiviteter – positiv medieomtale holder
gryden i kog
Sørg for at lave løbende budgetkontrol undervejs i projektforløbet

E6. Forankring
Fortæl allerede i projektbeskrivelsen, hvordan I vil forankre projektet.
Det er ofte let at skabe engagement og opbakning inden for det afgrænsede tidsrum, som det kræver
at realisere et projekt. Den store udfordring er at fastholde engagement, når euforien over et
succesfuldt projekt har lagt sig. Inden projektorganisationen opløses, er det derfor vigtigt, at I
forankrer ansvaret for det lange seje træk.
•
•
•

Ved anlægsprojekter: Hvem har ansvaret for drift og vedligehold?
Ved genkommende projekter: Hvem har ansvaret for at indkalde til planlægningsmøde næste
gang projektet skal løbe af stablen?
Ved fremtidsværksteder: Hvem har ansvaret for at følge op på de idéer, der er kommet på
bordet?

E7. Evaluation
Lav en evaluering af projektforløbet, hvor I uddrager nyttige erfaringer til brug ved fremtidige projekter.
Evalueringen kan også bruges, når I skal afrapportere til tilskudsgiverne.
I evalueringen kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
•
•
•
•
•
•

Har I opfyldt projektets formål? Hvorfor/hvorfor ikke?
Har I overholdt projektets tidsplan? Hvorfor/hvorfor ikke?
Har I overholdt projektets budget? Hvorfor/hvorfor ikke?
Har projektet samlet set været en god eller dårlig oplevelse? Hvorfor?
Har projektet medført udvikling og forandring i jeres lokalområde?
Hvad sker der efter projektafslutningen?
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Den gode ansøgning
Generelt om ansøgninger til puljer og fonde:
•
•
•
•
•

Brug telefonen til at skabe en god kontakt til fonden og til at sætte jer ind i fondens
ansøgningskriterier og formålsbestemmelser
Vær omhyggelig med at opfylde fondens formelle krav til ansøgningen
Brug ansøgningsskema, hvis det findes – og kontakt fonden, hvis du er i tvivl om, hvordan det
udfyldes
Tilpas projektbeskrivelsen til den enkelte fonds ansøgningskriterier og formålsbestemmelser
– men forbliv tro mod den oprindelige idé
Send aldrig standardansøgninger

Den gode ansøgning består af:
•
•
•
•

Følgebrev – en ”døråbner” der kort (max. 1 side) redegør for projektets baggrund, formål og
ansøgt beløb samt hvem der kan kontaktes for yderligere oplysninger
Ansøgningsskema (hvis et sådant forefindes)
Projektbeskrivelse – tilpasses den enkelte pulje/fond
Bilag til ansøgningen:
o Foreningens vedtægter
o Samarbejdserklæringer
o Tilbud fra leverandører
o Tegninger og skitser
o Tilladelser fra offentlige myndigheder
o Bevillingsskrivelser fra andre tilskudsgivere

Følgebrevets udformning:
•
•
•
•

•

Fondens/puljens navn og adresse
Sted og dato
Overskrift: X-forening søger Y kr. til Z formål
Kort beskrivelse:
o Oplysninger om ansøger
o Projektet i 1-2 sætninger
o Hvordan underbygger projektet fondens formål?
o Derfor søger vi Y kr. til Z formål
Venlig hilsen (kontaktperson), forening, adresse, telefon nummer, e-mailadresse, foreningens
hjemmeside

Ingen kan alt
Alle kan noget
Sammen kan vi det hele
alles
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Sådan dræber du en god
projektidé!
Vil du forhindre udvikling i dit lokalsamfund?
Så skal du bare sørge for at kvæle alle gode
projektidéer i det øjeblik, de bliver fremsat.
Det kan du f.eks. gøre ved at sige:
1. Det har vi prøvet før
2. Det har vi aldrig prøvet før
3. Det går ikke hos os
4. Det har vi ikke tid til
5. Det koster for meget
6. Hvorfor lave om? Det går jo meget
godt
7. Det er ikke vores problem
8. Det nytter alligevel ikke
9. Lad os se tiden an
10. Jeg ved godt, hvorfor du siger det
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F) Fællesskaber
Bestyrelsesarbejde
En frivillig forening er en uafhængig og selvstændig enhed, som består af en kreds af personer, der
danner et fællesskab om et bestemt formål. En frivillig forening kan være en idrætsforening, en
kulturel forening, en almennyttig boligforening, et lokalråd og lignende. På generalforsamlingen
vedtager medlemmerne, hvad der skal stå i foreningens vedtægter. Disse fastlægger formål, valg af
bestyrelse, forpligtelser m.m.
Medlemmerne vælger ved et demokratisk valg bestyrelsen, der leder foreningen mellem
generalforsamlingerne.

F1. Fællesskabets håndslag
Bestyrelsesarbejdet er for en stor dels vedkommende rent håndværk. Men bestyrelsesarbejde er
også samarbejde – og samarbejde er som bekendt en svær kunst.

1.1 Samarbejde i bestyrelsen
-hvem er vi, og hvordan arbejder vi mod fælles mål?
En bestyrelse vil som regel være sammensat af personer med forskellig baggrund og erfaring.
Forskellighed er en styrke – men kun hvis I har kendskab til og er bevidste om hinandens
forskelligheder. Derfor kan I lægge grunden til et godt samarbejde gennem en åben proces, der
afklarer forskelle med hensyn til forventninger, målsætninger og ressourcer.

1.2 Fælles forventninger
Brug et møde på at afklare jeres forskellige forventninger til bestyrelsesarbejdet. Det kan dreje sig om
helt konkrete ting i forbindelse med afviklingen af bestyrelsesmøderne: Skal der serveres kaffe og
kage til møderne? Skal møderne have et fast sluttidspunkt? Skal referatet være en fyldig
forhandlingsprotokol, eller skal der blot føres beslutningsprotokol?

1.3 Fælles målsætninger
Brug et møde på at afklare jeres forskellige målsætninger for bestyrelsesarbejdet. Hvis forskellene er
store, bør I bruge tid på at tale jer frem til en fælles målsætning. Forudsætningen for et godt
samarbejde er, at alle i bestyrelsen kender, forstår og accepterer den overordnede målsætning samt
de delmål, der skal til for at realisere målsætningen.

1.4 Fælles ressourcer
Brug et møde på at afklare hvilke ressourcer og kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer har.
Ideelt set bør en bestyrelse være sammensat af både teoretiske, praktiske og kreative folk. Anerkend
hinandens forskelligheder og brug dem bevidst, når opgaverne uddelegeres. Til ressourceafklaringen
hører også spørgsmålet om, hvor meget tid I hver især kan bruge på bestyrelsesarbejdet. Også her er
det vigtigt, at I anerkender hinandens forskelligheder – og at I er ærlige omkring jeres formåen.
Samarbejde kræver ikke nødvendigvis, at alle arbejder lige meget. Men det kræver, at alle løser de
opgaver, som de påtager sig.
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13 effektive brækjern
-hvis du vil sabotere bestyrelsesarbejdet
1. Bliv væk fra møderne, eller meld afbud i sidste øjeblik
2. Hvis du kommer, så sørg for at komme for sent
3. Når du endelig kommer, så gør højlydt opmærksom på dig selv
4. Lad dig aldrig vælge til noget
5. Hvis du bliver valgt, så spil fornærmet og bliv væk
6. Udtal dig ikke, hvis du bliver spurgt. Men kritiser beslutningerne bagefter
7. Foretag dig i det hele taget ikke mere end højest nødvendigt
8. Vent med eller undlad at betale dit kontingent
9. Giv udtryk for et, og gør noget andet
10. Giv ikke informationer, selv ikke når du direkte bliver spurgt
11. Lad være med at forberede dig, men klag over manglende dårlig information
12. Sørg for at få alt, hvad bestyrelsen/foreningen kan byde på
13. Undlad at melde flytning, ændring af mailadresse og lignende

9 skruenøgler til konfliktløsning
De fælles målsætninger er klare. Dagsordenen er på plads. Og forretningsordenen følges til punkt og
prikke. Alligevel afspores bestyrelsesarbejdet, fordi en række psykologiske faktorer spiller ind: A kan
ikke lide B og er derfor konsekvent imod alt, hvad B siger. C føler sig overset og modarbejder derfor
enhver beslutning.
Her er 9 nøgler til at fjerne konflikter og skjulte dagsordener:
1. Tag initiativer der bringer den skjulte dagsorden frem.
2. Sig din oprigtige mening. Den er vigtig og du har ret til at fremføre den.
3. Lyt til meningsforskelle og læg mærke til om de er reelle.
4. Vurdér forskelle i holdninger og bidrag til realistiske kompromisser.
5. Lær at skelne mellem sag og person, når der opstår uenighed
6. Undgå personlige angreb. Vis respekt for forskelligheder
7. Tag det op straks, hvis du kan mærke en skjult dagsorden eller konflikt
8. Husk, der er flere sandheder.
9. Åbenhed + Rummelighed = Synergieffekt.
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Bestyrelsesarbejde
1. Bestyrelsens opgaver
1.1 Driftsopgaver
•
•
•
•

Økonomi (budget, regnskab og økonomistyring)
Medlemsaktiviteter
Kommunikation
Markedsføring af foreningen

1.2 Udviklingsopgaver
•
•
•

Fastlæggelse af fremtidige målsætninger og strategi
Vedligeholdelse af vedtægter og organisation
Kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmerne

1.3 Projektorienterede opgaver
•

Enkeltstående opgaver med afgrænset begyndelse og slutning, f.eks. bygge- og
anlægsopgaver, seminarer m.m.

1. Bestyrelsens ansvar
Foreningen bærer som udgangspunkt det juridiske og økonomiske ansvar for de dispositioner, som
bestyrelsen træffer på foreningens vegne. Bestyrelsesmedlemmerne kan dog pådrage sig et
personligt ansvar, hvis
•
•

der foreligger et tab hos tredjepart og
bestyrelsen ikke har disponeret som en almindelig samvittighedsfuld person ville have gjort

Det er bestyrelsesmedlemmernes individuelle ansvar:
•
•
•

at gøre en aktiv indsats for at være informeret om alle relevante forhold
at nægte at medvirke til en beslutning, hvis man ikke føler sig tilstrækkeligt informeret
at få ført til protokols, hvis man er uenig i en flertalsbeslutning

2. Organisation og vedtægter
Foreningens idé, formål og organisation skal være beskrevet i vedtægterne. Vedtægterne er en
rettesnor for bestyrelsens arbejde, og de er et sæt love, som medlemmerne kan holde bestyrelsen til
ansvar over for. Derfor bør vedtægterne være enkle og klare, men alligevel fyldestgørende.
Vedtægterne bør som minimum indeholde følgende:
1. Foreningens navn og hjemsted
2. Foreningens formål
3. Medlemskab
4. Valg, sammensætning og konstituering af bestyrelsen
5. Økonomi (hvordan skal foreningens aktiviteter finansieres?)
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6. Krav til regnskabets udformning og revision
7. Generalforsamling (frekvens og indkaldelsesfrist)
8. Regler for vedtægtsændringer
9. Opløsning af foreningen

F4. Forretningsorden
En forretningsorden er et sæt spilleregler for arbejdet internt i bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter selv
sin forretningsorden, og det er en god idé at gøre det, før der opstår uenighed og konflikt.
Forretningsordenen bør indeholde bestemmelser vedrørende:
1. Bestyrelsens konstituering (hvis disse ikke er præciseret i vedtægterne)
2. Frister for indkaldelse til møder
3. Beslutningsdygtighed (hvor mange skal være til stede?)
4. Afstemningsregler
5. Arbejds- og opgavefordeling
6. Nedsættelse af (stående/midlertidige) udvalg
7. Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat
8. Habilitet
9. Tavshedspligt

F5. Budget og regnskab
5.1 Budget
Brug budgettet aktivt som et redskab til at styre foreningens økonomi. Det gør I ved at
•
•
•

lave et realistisk budget
løbende at bogføre indtægter og udgifter
kontrollere, at økonomien holder sig inden for budgettet

gribe ind, hvis der er afvigelser

5.2 Regnskab
Regnskabet
•
•
•
•
•

er den årlige status over foreningens økonomi
skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen
angiver, hvor bestyrelsen skal sætte ind med problemløsning og kontrol
bør ikke byde på overraskelser, såfremt bestyrelsen har brugt budgettet som styringsredskab
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F6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det er bestyrelsens opgave at afholde og
indkalde til generalforsamling. I den forbindelse bør bestyrelsen sikre:
•
•
•
•
•

at indkaldelsen sker rettidigt, i overensstemmelse med vedtægterne og i et medie, der når ud
til medlemmerne
at man har en kvalificeret kandidat til dirigentrollen på generalforsamlingen
at dirigenten er bekendt med vedtægterne
at dirigenten er bekendt med indholdet af punkterne på dagsordenen (f.eks. indkomne
forslag, kandidater til bestyrelsen m.m.)
at der er interesserede kandidater til eventuelle ledige bestyrelses-, suppleant- og
revisorposter.

F7. Udskiftning i bestyrelsen
I forbindelse med udskiftning i bestyrelsen er det en god idé at lave en ressourceafklaring og sondering:
•
•
•
•

Hvilke ressourcer og kompetencer har vi i bestyrelsen?
Hvilke ressourcer og kompetencer mangler vi i bestyrelsen?
Hvem kender vi, der er i besiddelse af de nødvendige ressourcer og kompetencer?
Vil vedkommende være interesseret i at blive valgt til bestyrelsen?

Der er ikke noget udemokratisk i, at bestyrelsen ”prikker” kandidater. Tværtimod er det enhver
ansvarlig bestyrelses pligt at sikre sig, at der på generalforsamlingen er kvalificerede og interesserede
kandidater til alle ledige poster. Og i sidste ende er det medlemmerne på generalforsamlingen, der
bestemmer.

F8. Hvordan modtager vi et nyt medlem?
Den siddende bestyrelse har ansvaret for, at nye medlemmer på en god måde inddrages i
bestyrelsesarbejdet.
I den forbindelse er det vigtigt, at de(t) nye medlem(mer):
•
•
•
•
•

introduceres til og præsenterer sig for den siddende bestyrelse (hvem er vi, hvad kan vi)
gøres bekendt med vedtægter, forretningsorden og kutymer
får adgang til gamle referater og beslutningsprotokoller
gøres bekendt med bestyrelsens planer, målsætninger og visioner for fremtiden
får overdraget opgaver og ansvar i et passende omfang

F9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesarbejdet er andet og mere end at afholde møder. Faktisk kan man hævde, at den vigtigste
del af arbejdet foregår mellem møderne. Men bestyrelsesmøderne er bestyrelsesarbejdets krumtap.
Derfor vil en effektiv mødekultur have en positiv afsmitning på det øvrige bestyrelsesarbejde.
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9.1 Planlægning af møder
Det gode møde er et velplanlagt møde. Mødeindkalderen (som regel formanden) har hovedansvaret
for mødeplanlægningen, men alle bestyrelsesmedlemmer har en mulighed for og en pligt til at
bidrage, f.eks. ved at komme med input til dagsordenen.

9.2 Tid og sted
Det er mødeindkalderens ansvar, at alle får besked om tid og sted. Men alle
bestyrelsesmedlemmerne har en pligt til at være aktivt tilgængelige for information, f.eks. ved jævnligt
at tjekke mail, aflytte telefonsvarer, meddele adresseændring osv.

9.3 Formål
Fastsæt et klart defineret formål for hvert enkelt punkt på dagsordenen. Overordnet kan man skelne
mellem 3 formål:
• Beslutning
• Drøftelse
• Orientering

9.4 Deltagere
Det bør fremgå af indkaldelsen, hvis ikke-bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet. Det er desuden
vigtigt, at man melder afbud, hvis man er forhindret i at deltage, da dette kan have indflydelse på
bestyrelsens beslutningsdygtighed.

9.5 Varighed
En fast tidsramme fremmer en effektiv mødekultur. Aftal på forhånd (evt. ved mødets begyndelse),
hvornår mødet senest skal slutte. Dagsordenen kan også være forsynet med tidsintervaller for de
enkelte punkter.
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F10. Dirigentrollen
Dirigenten spiller en vigtig rolle i planlægningen og især gennemførelsen af generalforsamlingen. Hvis
vedtægterne f.eks. er uklare, er det dirigentens fortolkning, som er gældende.

10.1 Den gode dirigent
•
•
•

er bekendt med vedtægterne og har på forhånd afklaret eventuelle fortolkningsspørgsmål
åbner op for diskussion af beretning, budget og årsregnskab, f.eks. ved selv at stille det første
spørgsmål
er lydhør over for forslag fra salen, men undgår, at der opstår tvivlsspørgsmål omkring
valgprocedure m.m.

F11. Bestyrelsesmødets teknik
Alle bestyrelsesmedlemmer har et ansvar for, at mødet gennemføres effektivt og med god trivsel. Et
særligt ansvar påhviler dog mødelederen (som regel formanden).
Den gode mødeleder sørger for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at orientere bestyrelsen om eventuelle tiltag siden sidste møde
at mødets og de enkelte punkters formål står klart for deltagere
at alle høres og alle relevante synspunkter fremføres
at tidsplanen for mødet overholdes
at rækkefølgen i dagsordenen er velovervejet og logisk (som hovedregel bør vigtige, tunge og
tidskrævende punkter stå først på dagsordenen)
at vedtægter og forretningsorden overholdes
at deltagersynspunkter resumeres
at beslutninger konkluderes
at beslutninger føres til protokols i referatet
at der placeres et ansvar for at omsætte beslutninger til handlinger
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G) Lokalrådet
– lokalsamfundets samlende organ og talerør
Et lokalsamfund bør have en organisation, der koordinerer lokale tiltag og fungerer som kontaktled
mellem lokalsamfund og omverdenen. I det følgende kaldes denne organisation for et lokalråd, men
fænomenet eksisterer også under betegnelser som landsbyråd, landsbylaug, landsbyforening m.fl.
Betegnelserne dækker alle over det samme: En forening der fungerer som et talerør udadtil, og som
sikrer fælles fodslaw indadtil.

G1. Lokalrådets organisering
Et lokalråd kan organiseret på to måder:
•
•

Lokalrådet kan være en ordinær forening, hvor bestyrelsen vælges af medlemmerne på en
generalforsamling.
Lokalrådet kan være en paraplyorganisation, som foreninger, erhvervsliv, institutioner og
andre grupper i lokalsamfundet hver vælger en repræsentant til. I diagramform ser modellen
således ud:

Lokalråd
Institutioner
Dagpleje
Børnehave
Skole
Plejehjem
m.fl.

Foreningslivet
Vandværk
Menighedsråd
Ungdomsklub
m.fl.

Erhvervslivet
Erhvervsråd/klub
Landbrug 1
Firma 1
Firma 2
Firma 3
m.fl.

Landbrug
Landbrug 2
Landboforening
m.fl.

Eller andre …

G2. Lokalrådets opgaver
Fodboldklubben fokuserer på fodbold, og gymnastikforeningen fokuserer på gymnastik. Lokalrådet
skal fokusere på helheden. Kort sagt skal lokalrådet tage sig af de opgaver, som ingen af de
eksisterende foreninger tager sig af. Det kan være følgende:
•
•
•
•

generel markedsføring af landsbyen
kontakt til politikere, presse og nabolandsbyer
udarbejdelse af udviklingsplan for lokalsamfundet
tiltag der sikrer sammenhold, identitet og trivsel i lokalsamfundet
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G3. Fordele ved et lokalråd
Der er flere fordele ved at organisere sig med et lokalråd:
•
•
•

Lokalsamfundet kan tale med større vægt over for politikere
Ved fundraising til større landsbyprojekter virker det overbevisende, hvis ansøgeren er bredt
funderet i lokalsamfundet
De mange tiltag og interesser i et lokalsamfund kan koordineres af en instans, der
repræsenteres af alle

Landdistriktsudvalget – et politisk udvalg
I de danske kommuner er det tilladt at etablere et §17, stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt politisk
udvalg. Byrådet kan i henhold til den danske Styrelseslov nedsætte sådan et udvalg til at varetage
særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for
kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Det særlige er, at et §17 stk. 4
udvalg består både af byrådsmedlemmer og frivillige repræsentanter for lokalsamfundene i
kommunen.
Udvalget arbejder med emner, der fremmer landdistriktsudvikling. Det kan være f.eks. strategisk
planlægning på landdistriktsområdet, bosætningspolitik, sammenhæng mellem land og by,
skolestruktur, lokalrådenes økonomiske råderum, skabelse af flere lokale jobs og andre faktorer, der
skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bo og arbejde i hele kommunen.
Med etablering af et politisk udvalg sættes fokus på udviklingen i landdistrikterne, og der signaleres,
at området har politiske prioritering og bevågenhed.

Landdistriktsrådet – lokalsamfundenes talerør
Et landdistriktsråd er en sammenslutning af lokalrådene i en kommune eller et andet større geografisk
område. Andre betegnelser for den samme konstruktion er landsbyråd, fællesforening,
sammenslutning af landsbyer o.lign. Landdistriktsrådet får input fra alle lokalråd og kan derfor være
talerør for lokalsamfundene.
Rådet kan organiseres enten som en fællesforening, hvor bestyrelsen vælges på generalforsamling af
de enkelte lokalråd eller som en paraplyorganisation, hvor medlemmerne udpeger repræsentanterne
til landdistriktsrådet.
Flere steder i Danmark ses eksempler på, at landdistriktsrådet har frivillige repræsentanter i det
politiske §17 stk. 4 udvalg; landdistriktsudvalget.
Landdistriktsrådet arbejder med emner, der er fælles for alle lokalsamfundene i det geografiske
område.
Ved at organisere sig i et landdistriktsråd kan lokalsamfundene i en kommune / Kreis / Region sikre:
•
•
•

at de taler med én stærk stemme
at de ikke kommer til at modarbejde hinanden
politikerne kan bruge et landdistriktsråd som kontakt til lokalsamfundene i fællesanliggender
og et forum, hvor man kan tage dialogen i god tid, før beslutningerne træffes
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H) Få overblikket! SWOT-analyse
SWOT er en forkortelse for: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Styrke, Svagheder,
Muligheder, Trusler). En SWOT-analyse kan bruges til at give et overblik over lokalsamfundets status
på et givent tidspunkt. SWOT-analysen består af to dele.
1. Styrke og svagheder viser, hvad lokalsamfundet kan.
2. Muligheder og trusler viser omgivelsernes indvirkning på lokalsamfundet.

Styrker i lokalsamfundet:
Et stærkt sammenhold, levende foreningsliv, en stærk lokal organisation, smuk natur, unikke
kulturhistoriske værdier, lokale institutioner, et aktivt butiks- og erhvervsliv.

Svagheder i lokalsamfundet:
Splid mellem to eller flere grupper, manglende engagement i foreningslivet, fravær af en lokal
organisation, mangel på egnede boliger til børnefamilier.

Muligheder for lokalsamfundet:
Udbredelse af fibernet, nye infrastrukturelle investeringer, samarbejde med andre lokalsamfund.

Trusler mod lokalsamfundet:
Skolelukning, butiksdød, forgubning (befolkningens gennemsnitsalder bliver højere)
SWOT-analysen kan bruges til at udarbejde en strategisk plan for lokalsamfundets fremtidige
udvikling. Strategien skal bygges op omkring lokalsamfundets styrke og forsøge at eliminere dens
svagheder. Strategien skal også sikre, at udefrakommende muligheder kan udnyttes, og trusler
minimeres.

1. Har lokalsamfundet nogen styrker, som man kan bygge strategien op
omkring?
En unik naturmæssig eller kulturhistorisk beliggenhed kan f.eks. gøres til et brand for landsbyen.

2. Har lokalsamfundet nogen svagheder, som gør den sårbar – og er der
tiltag, der kan rette op på det?
Hvis lokalsamfundet er splittet mellem indfødte og tilflyttere, bør strategien adressere dette problem
før alt andet.

3. Er der udefrakommende tiltag, som kan udgøre en mulighed for
lokalsamfundet? Og hvad skal lokalsamfundet gøre for at udnytte
mulighederne?
En ny motorvej kan udgøre en mulighed for lokalsamfundet – især hvis lokalrådet kan påvirke
planlægningen så af- og tilkørselsforholdene bliver til fordel for lokalsamfundet.

4. Hvilke udefrakommende trusler skal lokalsamfundet tage sig i agt for?
Kampen for den lokale skole begynder længe før, kommunen begynder at rasle med
skolelukningssablen, f.eks. ved at skabe attraktive bosætningsforhold for børnefamilier.

31

I) Find den logiske model
Den logiske model kan bruges til at planlægge, gennemføre, og evaluere projekter.
Den logiske model stiller fem grundlæggende spørgsmål til projektet:
•
•
•
•
•

Hvilke ressourcer kræver projektet?
Hvilke aktiviteter afstedkommer projektet?
Hvad er det konkrete resultat (præstationen) af projektets aktivitet?
Hvad er projektets kortsigtede virkning?
Hvad er projektets langsigtede virkning?

1. RESSOURCER:
Finansielle, menneskelige og materielle ressourcer, som står til rådighed for projektet.

2. AKTIVITETER:
Projektets ressourcer omformes til aktiviteter.

3. PRÆSTATIONER:
Det konkrete resultat af projektaktiviteterne.

4. KORTSIGTET VIRKNING:
Den umiddelbare virkning af projektets præstationer (1-2 år)

5. LANGSIGTET VIRKNING:
Den langsigtede virkning af projektets præstationer (4-5 år)

Et eksempel på den logiske model i praksis:
Lokalsamfundet ønsker at bygge en bålhytte, der kan være et samlingssted for børnefamilier, og som
kan bruges af spejdere, skole og daginstitutioner.
1. RESSOURCER: Frivillige arbejdstimer. Byggematerialer sponsoreret af den lokale tømrer
2. AKTIVITETER: Arbejdsweekender hvor bålhytten bygges
3. PRÆSTATIONER: Bålhytte
4. KORTSIGTET VIRKNING: Flere sociale aktiviteter for familier, børn og unge i lokalsamfundet
5. LANGSIGTET VIRKNING: Styrkelse af sammenholdet i lokalsamfundet
I planlægningsfasen er den logiske model et værktøj til at tydeliggøre sammenhængen mellem
projektets ressourcer, aktiviteter og formål.
I gennemførelsesfasen er den logiske model et værktøj til at tydeliggøre, hvilke aktiviteter der
skal gennemføres, samt hvad succeskriterierne er for aktiviteterne
I evalueringsfasen er den logiske model et værktøj til at indkredse, hvilke kriterier man skal
måle på for at afgøre, om projektet har haft den ønskede effekt.
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J) Hvor vil vi hen?
Politikker, Planer og Handlinger
Dette styringsværktøj – en styringstrekant – er et eksempel på sammenhæng mellem og forståelse
for visioner og strategier, kommuneplan, politikker, planer og handlinger, når byrådet og kommunens
forvaltning arbejder med kommunal, helhedsorienteret udvikling.

Alice: Kunne du fortælle mig,
hvilken vej jeg skal gå herfra?
Filurkatten: Det afhænger af,
hvor du skal hen.
Alice: Det ved jeg faktisk ikke.
Filurkatten: Så betyder det
ikke noget, hvilken vej du
vælger.
(Alice i eventyrland)

”Hvis du ikke kan se skiven,
ved du ikke, om du rammer”
(John Wayne)

* fyrtårnene kan være helt specielle indsatsområder (Sønderborg 2018)

Byrådets vision:
En vision er et billede af den ønskede fremtid: Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar
rækkevidde. Alle byråd – også kaldet kommunalbestyrelser - formulerer deres visioner for, at borgere,
medarbejdere og samarbejdspartnere har et tydeligt billede af den fremtid, byrådet ønsker for
kommunen. Noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og retning. Både i
dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.
Byrådets vision danner baggrund for det strategiske og arbejde med udviklingen af kommunen.
F.eks.:
”Byrådet vil i 2018 – 2021 bygge videre på vores særlige kulturarv. Vi udvikler vores
unikke kyster og skaber oplevelser i naturen, som er markante og anderledes.”
”Byrådet vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe
gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne”
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Planstrategi:
Byrådet skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hver 4. år. Den sikrer en kobling mellem
byrådets overordnede strategiske udvikling af kommunen og den fysiske planlægning.
Planstrategien sætter rammerne for revisionen af kommuneplanen. I Planstrategien er
angivet i hvilket omfang, at kommuneplanen skal revideres, og hvilke temaer der er i fokus.
Flere af temaerne kan være fastsat af staten i forbindelse med de nationale interesser f.eks
udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og planlægge for produktionserhverv.
Planstrategien skal indeholde følgende:
•

Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af
kommuneplanen.

•

Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.

•

En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal
foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i
kommunen.

Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Den
kan med fordel udarbejdes i samarbejder med mange parter. Både internt i den kommunale
forvaltning – og eksternt ved at inddrage borgere, organisationer eller virksomheder. Dialog med
staten, region og nabokommunen kan være relevant.
F.eks.:
”Planstrategien beskriver hvorfor og hvordan vi ønsker at udpege udviklingsområder samt
omplacere og nyudlægge sommerhusgrunde. Desuden beskriver den, hvordan dette kan bidrage
til at skabe vækst og understøtte byrådets vision, fyrtårnsprojekt og de turisme-politiske
overvejelser.”

Kommuneplan:
En kommuneplan er kommunens overordnede plan for, hvad byrådet finder vigtigt at gennemføre de
næste 12 år, og revideres hvert 4. år. Det giver et sammenhængende overblik over den fremtidige
udvikling i et helhedsperspektiv på baggrund af byrådets afvejning af interesser og ønsker.
Eksempelvis: hvor fremtidens erhverv og boliger skal ligge, hvor solfangeranlæg, rensningsanlæg og
biogasanlæg skal etableres, hvor vejene skal ligge, og hvilke kulturhistoriske værdier, landskaber og
grønne områder vi skal understøtte eller passe særligt meget på. Samtidig står anført, hvilke arealer
man må bruge til hvad og på hvilke vilkår og hvornår.
En kommuneplan består af:
• en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen (Emner og
redegørelse)
• retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner (Retningslinjer)
• rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen (Rammer)
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Planloven fastsætter en række temaer, som kommuneplanen skal behandle - det såkaldte
“kommuneplankatalog”. Derudover kan kommuneplanen behandle de temaer, som byrådet selv
beslutter sig for.
F.eks.:
EMNER:
Sommerhusområderne spiller en vigtig rolle som rekreation for borgere og turister. Ved
sommerhusområder forstås områder, der i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er udlagt til
sommerhusbebyggelse, og områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde.
Kommunen søger at værne om sommerhusområdernes særpræg, så de til stadighed er attraktive.
Sommerhusområderne skal sikres adgang til et mindstemål af lokal service, hovedsageligt i form
af en lokal dagligvareforsyning enten i området eller i en nærliggende by.
REDEGØRELSE:
Strategi for sommerhusudviklingen inden for kystnærhedszonen:
Lov om Planlægning tillader ikke nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Med
modernisering af planloven i 2017 forventes der, at der gennem et landsplandirektiv bliver
mulighed for nye sommergrunde. Landsplandirektivet forventes udstedt i efteråret 2018 og
Kommunen vil ansøge om at få lagt ud nye sommerhusområder, blandt andet i forbindelse med …
Der er flere steder behov for at se på, om der er mulighed for at forbedre sommerhusområderne i
Kommunen, blandt andet med fællesfaciliteter og grønne områder, så offentligheden får bedre
adgang til kysten. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og
landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes ….
RETNINGSLINJER:
Der er 12 sommerhusområder i Kommunen. Et vedhæftet kort viser både de eksisterende og de
planlagte:
•

Udlæg af nye sommerhusområder skal ske under hensyntagen til natur-, miljø, landskabsog kulturhistoriske interesser i det åbne land.

•

I kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye sommerhusområder. Eksisterende
sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

•

Udlæg af arealer til sommerhusområder skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til
f.eks. skydebaner, motorbaner mv.
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RAMMER
Eksempel på ramme for afgrænset landsby:
•
•

•

•

Områdets anvendelse: Området er udlagt til Landsbyområde
Bebyggelsens art og anvendelse: Erhverv, der drives fra området, er landbrug og
anden fremstillingsvirksomhed. Eksisterende bygninger kan genanvendes til boligog erhvervsformål. X-by landsbyområde er blandet bolig og erhverv.
Bebyggelsesforhold: Maksimal bebyggelsesprocent: 25%. Bebyggelsens omfang
må ikke overstige 25% af det samlede grundareal. Bebyggelseshøjden i området
må ikke overstige 8,5 m. Etablering af ny anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb,
der i væsentlig grad forringer oplevelsen af landsbymiljøet må ikke finde sted
Zonestatus: Området er ved planens vedtagelse beliggende i Landzone. Området
vil med en fremtidig lokalplan udlægges til Landzone

Politikker
Byrådet har det overordnede ansvar i kommunen. Borgmesteren er lederen og er desuden formand
for det udvalg, der koordinerer kommunens økonomi, nemlig økonomiudvalget. Der er nedsat en
række såkaldte stående udvalg, som hver især formulerer deres mål og handlinger på deres
afgrænsede område af den pågældende forvaltning. Dette kaldes en politik for fagområdet.
Byrådet vælger, hvilke udvalg der skal nedsættes, f.eks. Social, Kultur, Teknisk udvalg. Et stående
udvalg består af byrådsmedlemmer. Udvalgsformanden er samtidig øverste politiske chef for det
pågældende forvaltnings-område.
Det er også muligt at nedsætte såkaldte §17 stk. 4 udvalg, der består af både byrådsmedlemmer og
frivillige. Mange landdistriktsudvalg følger denne model.

F.eks.
Turismepolitik: Den overordnede ramme for denne turismepolitik er at sætte fokus på de
eksisterende og kendte styrkepositioner og oplevelsesmuligheder som turister har, når de
besøger X- Kommune. Politikken tager udgangspunkt i et antal identificerede hovedspor
samt en række mindre udviklingsspor. Disse spor vurderes til at have størst
udviklingspotentiale med henblik på vækst i kommunens turismeerhverv.
Formålet er at
• tiltrække flere ferie- og erhvervsturister til hele kommune
• øge omsætning i detailhandlen og hos turistaktører
• skabe arbejdspladser i turismesektor og detailhandel
• sikre sammenhæng og koordinering mellem områdestrategier i kommunen
• sikre fuld udnyttelse af samarbejdet i xx
• udnytte områdets udvalgte styrkepositioner til at skabe synergi og en klar rød tråd i alle
indsatser
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Landdistriktspolitik
En landdistriktspolitik er kommunens formulering af, hvad man politisk vil gøre for at imødegå de
særlige potentialer og udfordringer, som knytter sig til landdistrikterne. Regeringen opfordrer
kommunerne til at formulere en landdistriktspolitik, men det er ikke et lovkrav.
De involverede parter kan arbejde ud fra følgende overordnede spørgsmål:
-

Hvor vil vi hen?
Hvad skal der til for at komme derhen?
Hvordan, hvornår, hvem?

F.eks.
Den overordnede ramme for landdistriktspolitikken er mulighederne for det gode familieliv i
landdistrikterne og peger på løsningsmuligheder i forhold til lokale udfordringer, behov og ønsker.
Der er fokus på levende landsbyer med et højt aktivitetsniveau og lokale arbejdspladser.
Landdistriktspolitikken udpeger centrale indsatsområder. Det er imidlertid borgerne i det enkelte
lokalsamfund, der kan fokusere arbejdet, tage udfordringerne op og igangsætte udviklingen.
Kommune understøtter det lokale arbejde via tværgående samarbejde, puljer og hjælp-tilselvhjælp.
Formålet er at
• højne livskvaliteten og sammenholdet
• skabe levende og eftertragtede bomiljøer
• sikre nye arbejdspladser og vækst i landdistrikterne
• nytænke og prioritere mobilitet i landdistrikterne
• arbejde for mere skånsom brug af vores ressourcer og vores natur
• understøtte, at alle landsbyer har egne lokale udviklingsplaner, der forbinder kommuneplaner og
-politikkerne med borgernes egne ønsker og lokalområdets potentialer
Dette sker i år 2018 – 2020 ved at …
• støtte aktiviteter på tværs af generationer og sikre ét fælles mødested i hver landsby
• indarbejde bygningsværdierne, landskabsanalyser og lokale udviklingsplaner i det strategiske
planlægningsarbejde samt igangsætte et forsøg med prøveboliger i historiske bygninger
• ansætte en jobskaber i landdistrikterne, øge efterspørgslen efter lokale fødevarer og øge
kommunale indkøb
• ….
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Planer
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.
Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser.
Lokalplaner kan bl.a. bestemme:
•
•
•

hvordan lokalplanområdet må anvendes
placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
materialevalg og udseende

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således
fortsætte som hidtil.
Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, er du som grundejer forpligtet til at overholde
lokalplanens bestemmelser. Dog kan eksisterende lovlige forhold fortsætte uændret uanset
lokalplanens bestemmelser. Ved nybyggeri, tilbygninger, nedrivning og ombygninger samt ændret
anvendelse skal lokalplanen overholdes.
Der kan også være andre planer. Et eksempel er f.eks. en landskabsanalyse, der ligger til grund for at
styrke planlægningen i det åbne land, ved at give interessenter et bedre grundlag for i højere grad at
integrere landskabsinteresserne i deres egne planlægninger.
Der kan lægge planer for udvikling af et afgrænset område eller et konkret projekt.

F.eks.
Lokalplan nr. 18, gokartbane ved Høgebjerg
Indhold:
-

Redegørelse for planen (baggrund og fremlæggelse)
Lokalplanens hovedindhold (afgrænsning, anvendelse, tidligere planlægning, eksisterende
forhold)
Lokalplanens retsvirkning
Lokalplanens bestemmelser (§1, planens formål, §2, Planområde …)
Vedtagelse
Bilag, kortmaterialer
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