
SPÆNDENDE NYT. 

Samarbejdsaftale mellem Skårup Sogns arbejdsgruppe og 

Lokaludvalget i Svendborg Kommune er nu underskrevet.  

Tekst: Margit Løve Kølle.              Fotograf: Henning Philbert. 

 

Størsteparten af arbejdsgruppen for Skårup Sogn fotograferet inden underskrivelsen af 
Samarbejdsaftalen. 

Tilbage i januar 2020, helt præcist onsdag 

den 22. januar, blev det første borgermøde i 

Skårup Kulturcenter afholdt. Det var noget 

nær et tilløbsstykke, idet ca. 80 personer med 

bopæl i postnummeret 5881 Skårup var mødt 

op for aktivt at deltage i områdets første 

egentlige borgermøde. Ved mødet kom der 

en række ønsker til forbedringer dels i selve 

Skårup og dels i Åbyskov. 

BAGGRUND FOR BORGERMØDETS 

AFHOLDELSE. 

Svendborg Byråd har afsat 200.000 kr. til 

hvert af de 13 lokalområder i kommunen, og 

pengene vil blive udbetalt under forudsætning 

af, at der i de enkelte lokalsamfund er en 

interesse for at igangsætte projekter, der vil 

kunne være til gavn for borgerne i området. 

Formålet er at styrke og udvikle 

nærdemokratiet i hele kommunen således, at 

borgerne i lokalområderne mærker et 

stigende tilhørsforhold og føler sig som en del 

af hele kommunen.  

 

Arkivfoto fra mødet den 22. januar 2020. 

I vinter blev der afholdt borger- eller 

sognemøder, hvor et politisk lokaludvalg med 

repræsentanter for de forskellige partier i 



Svendborg Kommune og alle interesserede 

borgere kunne møde frem, og enten aktivt 

melde sig til at gå ind i en arbejdsgruppe eller 

blot for at tilkendegive, hvilke projekter, den 

enkelte mente, ville kunne skabe fremdrift og 

bedre levevilkår for borgerne i området.  

I Skårup var der ved mødet den 22. januar 

omkring 10 personer, der havde lyst til aktivt 

at arbejde for at forbedre enten 

bosætningsforholdene eller trafikforholdene i 

området, og næste borgermøde blev afholdt 

den 20. februar. Så kom Coronatiden, og de 

følgende to møder blev afholdt online, men 

som Stine Skøtt Thomsen, der sidder i 

arbejdsgruppen og samtidig er blevet 

arbejdsgruppens kontaktperson til 

kommunen, fortæller, har det, på trods af, at 

folk i arbejdsgruppen ikke kendte hinanden 

så godt, været to effektive møder med meget 

engagerede deltagere. Arbejdsgruppen er nu 

oppe på i alt 15 personer og rummer ny-

tilflyttere og mennesker, der har boet i mange 

år i sognet, og gruppens medlemmer har 

mange forskellige kompetencer, så det er en 

gruppe af positive og engagerede 

mennesker, der favner vidt.  

 

Stine Skøtt Thomsen fortæller engageret om 

det arbejde, der har fundet sted i 

arbejdsgruppen siden borgermødet den 22. 

januar 2020.   

Arbejdsgruppen har en koordinatorrolle og 

har som opgave at få folk til tale sammen og 

få udbredt en fælles kommunikation. 

Kommunikationen ud til ny- tilflytterne anser 

Stine Skøtt Thomsen som særdeles vigtig, for 

jo bedre kommunikation, des mere føler man 

sig forankret i lokalområdet. 

Samarbejdet med lokaludvalget har været 

positivt, og her den 25. juni 2020 kunne 

Samarbejdsaftalen mellem Lokaludvalget og 

Arbejdsgruppen for Skårup Sogn så 

underskrives. I Samarbejdsaftalen står der, at 

den politiske vision er at inddrage borgere, 

foreninger, erhvervsliv, ildsjæle m.v. i 

lokalområderne og få alle til at føle sig som 

en del at Svendborg Kommune.  

 

Stine Skøtt Thomsen og Hanne Ringgaard 
Møller(R) underskriver, som de første, 
samarbejdsaftalen. 

På de efterfølgende fotos underskrives 
samarbejdsaftalen af de øvrige medlemmer af 
arbejdsgruppen og de fremmødte medlemmer 
af lokaludvalget. 

 

 



 

 

 

 

 

Dyb koncentration under underskrivelsen 

af samarbejdsaftalen.  

 

 

 

POTENTIALEPLANEN. 

Arbejdet er nu nået til, at tre konsulenthuse er 

blevet bedt om at afgive deres tilbud på, hvad 

det vil koste, at de indsamler data og 

udarbejder en rapport, der analyserer og 

beskriver hvilke eksakte projekter 

lokalbefolkningen anser for at være de 

allervigtigste at realisere for at fremme 

levevilkårene og tiltrække nye borgere til 

sognet. Potentialeplanen er således konkret 

og løsningsorienteret. Deadline for 

konsulenthusenes tilbud var netop den 25. 

juni, så det afsløres først den 20. august, 

hvem der har fået arbejdet. Der vil undervejs 

blive afholdt minimum to borgermøder, et til 

opstart og information, og et til dialog og 

feedback samt en bredt funderet 

borgerundersøgelse.  

Indtil nu er der afsat separate penge på 

200.000 kr. til udarbejdelse af hver 

Potentialeplan i områderne 5762 Vester 

Skerninge, 5771 Stenstrup/Kirkeby, 5884 

Gudmekongerne Land og 5881 Skårup. 

Mødet i Skårup Kulturcenter den 25. juni blev 

afholdt i en stemningsfuld atmosfære, næsten 

som om det var en højtidsdag. Ud af de 15 

medlemmer i arbejdsgruppen var de 13 til 

stede ved underskrivelsen af 

Samarbejdsaftalen. 

  



ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER, DER 

UNDERSKREV SAMARBEJDSAFTALEN, 

VAR: 

 

Stine Skøtt Thomsen, Janne Eilsø, Bente 

Holbech, Christina Damstedt, Frida Thinus, 

Aase Koefoed, Jacob L. Bonde, Karl Magnus 

Bidstrup, Jørgen Larsen, Jan Askholm, 

Torsten Anderson, Bo Tune og Bjarne 

Lundsgaard. 

FRA LOKALUDVALGET MØDTE:  

 

 

Hanne Ringgaard Møller(R), der er 

formand for Lokaludvalget, 

 

 

 

 

      

     Dorthe Ullemose(O)  

      

     og Pia Dam(S). 

Den 20. august finder det næste 

møde i arbejdsgruppen sted. Her 

bliver det besluttet, hvilket 

konsulenthus, der har fået arbejdet, 

og hvilke projekter, der skal 

arbejdes på.  

Efter Samarbejdsaftalens underskrivelse bød 

Arne Møller Larsen på et glas hvidvin, en øl 

eller vand samt friske jordbær og vindruer.  


