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1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF), Hanne Bille
(Nordfyns kommune) og Jens Erik Petersen (Ikast-Brande kommune) er valgt til
stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år.
Generelt:
Der er kommet nye medlemmer her i 2015. Heriblandt en del kommuner.
I LDF er vi begyndt at bruge begrebet Det Lokale Danmark som supplement til
landdistrikter og yderområder. Dette fordi vi vil væk fra de negative ord og den
signalværdi, der er i dem. Der er i denne tid ekstra fokus på vores arbejde og
interessefelter pga. det kommende valg. Mange medier bringer historier og
problemstillinger op. Det er noget vi mærker i LDF og sætter pris på.
I det daglige er der også mange andre forskelligartede henvendelser. Interesserede som
ønsker vejledning, eksempler, samarbejde, svar på spørgsmål osv. Og så bruger vi meget
tid på holdningstilkendegivelser til medier via kronikker, pressemeddelelser, interviews
osv.
Der er mange andre aktører på banen omkring emnerne i landdistrikterne. LDF arbejder
sammen med nogen af dem og støtter generelt op om de andre foreninger, når vi arbejder
for samme sag.
LDF er netop kommet med i et kommissorium vedr. den manglende finansiering af boliger.
I LDF arbejder vi generelt ud fra 5 hovedpunkter: Bosætning, infrastruktur (transport +
digitalt), sundhed/tryghed, erhverv/jobskabelse, uddannelse.
LDF arbejder også med egne projekter. Bl.a. har vi haft fokus på mellembyer, som har
brug for mere organisering og sammenhængskraft for at udvikle sig. Demokratiske
iværksættere er et nyligt startet projekt, hvor efterskoleelever skal lære om demokrati via
praktisk involvering i deres lokalområder. Det skal ske i et samarbejde med lokale kræfter,
som også vil opleve udvikling ved at få de unge involveret.
Vi har afholdt Landsbytopmøde som et arrangement for mange af vores medlemmer, og
så skal vi på tur med vores campingvogn, hvor vi vil besøge forskellige byer/landsbyer,
deres borgere og lokalpolitikere. Vi deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm.
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Vores bestyrelsesmedlemmer deltager i andre udvalg og foreninger, hvor de også
repræsenterer LDF. Bl.a. også Danmark på Vippen.
Danmark på Vippen:
En vidensgenerator der skal skaffe dokumentation på saglig og faglig vis om nogle af de
problemstillinger, der gælder på landdistriktsområdet. LDF er med i denne forening, fordi vi
også har interesse i den viden, de bliver fremskaffet.
En anden vinkel for Danmark på Vippen er at aflive myter om landdistriktsområder, for
dem er der mange af. Og de er med til at skævvride landet, fordi signalværdien af dem er
negative og derfor har uhensigtsmæssige konsekvenser for landdistrikterne og
yderområderne.
Med den viden, der kommer fra foreningen, håber man, at urbaniseringen fremadrettet
bliver til ruralisering (hvor folk flytter fra de største byer og til de mindre). Det vil skabe
vækst for hele landet, fordi ”lagkagen” kan blive større.
Kommentarer fra salen:
1) Herning kommune v. Anders Madsen: Ser LDF som en forening, der kun slukker
ildebrænde. Nu er det på tide, at brande vores interessefelt mere positivt. Vi skal
tale vores projekter og emner op. Ikke tale tingene ned! Hvordan ser LDF på det?
(Se på England, hvor det er dyrt og attraktivt at bo på landet). Vi skal have en guru
til at sætte processen i gang. – Steffen svarer: landdistrikter og yderområder har
været brugt som det generelle og geografiske udtryk. Men enig i at vi skal fokusere
på de positive historier, ord.
2) Herning kommune v. Anders: skolelukninger er forbudt. Det skal være på
dagsordenen, at der skal ikke ske flere skolelukninger. Vi skal fokusere på værdien
af de små skoler.
3) Lolland kommune v. borgmester Holger Schou Rasmussen: Er glad for samarbejdet
med f.eks. Danmark på Vippen og ønsker at der skal være samarbejde med andre.
VI skal stå sammen og tale med samme stemme. Her vil borgmesteren gerne være
med.
4) Ågård v. Preben Jørgensen: Redegjorde for forslag om finansiering af boliger og
erhverv indsendt til bestyrelsen til videre bearbejdning.
5) DGI v. Lars Høgh: Skolelukninger i Hjørring fortæller om nødvendigheden af en
fornuftig debat med befolkningen.
6) Landbrug & Fødevarer v. Thomas Helle: Kommenterede skolelukningerne.
7) Holstebro kommune, landdistriktsudvalg v. Niels Sparvath: Kommenterede
skolelukningerne.
8) Steffen svarer: Det offentlige Danmark er måske ved kun at være aktuelt for nogle
dele af landet, hvor andre er selvfinansieret med private børnehave, skoler,
købmand, plejehjem osv. Herning kommune v. Anders Madsen: Så må det være
aktuelt med differentieret skat til byboere og landboere. For hvis borgerne selv skal
betale for deres services, så skal de ikke også betale for byernes velfærd.
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9) Askov v. Helge Petersen: Mere fokus på uddannelse lokalt.
10) Holbæk kommune v. Søren Harboe Rasmussen: Skole for landsbyens skyld eller
er det ikke økonomisk rentabelt? Mere demokrati til borgerne. De skal oplæres igen
til at deltage i fællesskabet.
11) Vodder sogn lokalråd Merethe Juul Thysen: Tag emnet skolelukninger og friskoler
op på dagsordenen i LDF. Man sparer ikke så meget ved de lukninger. Der skal
slås mere på værdien af de små skoler versus de store. Ikke kun de økonomiske
men også de menneskelige.
12) Ringkøbig Skjern kommune v. Christian Christensen: LAG midler er blevet for
kompliceret at søge om. Hvordan vil LDF arbejde med LAG fremadrettet? Karsten:
Vi arbejder på at gøre det nemmere hele tiden. Men afsæt tid til det og spørg om
hjælp.

3. Godkendelse af regnskab og budget.
Regnskabet og budget gennemgået. Ingen kommentarer fra salen.
4. Fastsættelse af kontingent for 2016.
Steffen Damsgaard: Uændret kontingent for 2016. Ingen kommentarer fra salen.
5. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af formand.
Formand genopstiller. Der er ikke kommet andre forslag. Steffen Damsgaard genvalgt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for A-medlemskredsen.(Landsdækkende
organisationer). Der skal vælges en fra A-medlemskredsen
Svend Åge Steenholdt genopstiller. Der er ikke kommet andre forslag. Svend Åge
Steenholdt er genvalgt.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for B-medlemskredsen (Kommuner). Der skal
vælges to fra B-medlemskredsen
Karsten Gram fra Sønderborg og Aabenraa kommune og Christian Korsgaard fra Aalborg
kommune genopstiller. Ingen andre forslag modtaget. Begge genvalgt.
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9. Valg af medlem til bestyrelsen for C-medlemskredsen (Landdistriktsråd).
Der skal vælges en fra C-medlemskredsen
Lars Steffensen genopstillet. Ingen andre forslag, derfor er Lars Steffensen genvalgt.
10. Valg af medlem fra D--medlemskredsen (Landsbyer)
Der skal vælges en fra D-medlemskredsen
På landsbytopmødet er der fundet 6 delegerede (medlemslandsbyer), hvoraf 4 personer
fra disse landsbyer ønsker at stille op til en bestyrelsespost. De præsenterer kort sig selv.
Carlo Ladegaard Sørensen, Bovrup-Varnæs Birk Borgerforening
Helge Petersen, Askov Bylaug
Jørgen Folkevang, Egense Borgerforening
Mads Munk Jepsen, Mellerup landsby – bylaug
Der afholdes valg, og Mads Munk Jepsen bliver valgt ind og bydes velkommen i
bestyrelsen.
Formanden takker Jørgen Folkvang for den store indsats som bestyrelsesmedlem i
Landdistrikternes Fællesråd, hvor han har bidraget med landsbyperspektivet og viden fra
foreningen Hele Norden skal leve.
11. Valg af revisor.
Genvalgt
12. Eventuelt.
Preben Jørgensen, Ågård: Hvordan kan vi gøre livet bedre for folk i landdistrikter?
Udviklingen skal stoppes og gerne også vendes. Det er tid til handling. Der er en ubalance
mellem antallet af boliger og de borgere, der vil bo der. Opfordrer bestyrelsen til handling,
skab en ny finansieringsmodel. Der skal skabes en fond til hjælp til nedrivninger og evt. til
finansieringer/belåning af bolig- og erhvervskøb. Har udarbejdet et materiale med konkrete
tal og forslag, som han gerne fortæller mere om.
Kommentar fra Anders Brandt Sønderborg kommunes landdistriktsudvalg: Vil gerne
bidrage til handling på emnet.
Bestyrelsesmedlemmer i LDF præsenterer sig kort.

Referent Jane Ravn Lorenzen
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DEBAT:
Hvilken udvikling ønsker vi i det lokale Danmark i landdistrikter og yderområder.
Hvilke politiske beslutninger kan udvikle potentialet inden for erhverv og
bosætning. I Panelet sidder:
Holger Schou Rasmussen, Borgmester i Lolland Kommune
Lennart Damsbo-Andersen, Udvalget for Landdistrikter og øer.
Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
Leif Mikkelsen, Udvalget for Landdistrikter og øer

Lennart Damsbo-Andersen: Ønsker et land i balance, der skal være mulighed for at bo i
alle egne af landet, og vi skal have lige muligheder. Vi skal lære at prioritere, hvad det er vi
vil. Det kræver både en lokal og en national politik, der definerer en særlig
landdistriktspolitik. Både staten og kommunerne skal være bevidst om dette emne. Det
fungerer godt, at de enkelte problemstillinger frembringes for et specifikt
landdistriktsudvalg. Derved bliver debatten mere konkret og det bliver lettere for
landspolitikerne at prioritere og lave handlingsplaner.
I forhold til finansieringen i landdistrikter, så arbejdes der politisk på at finde andre
løsninger end hjælp fra realkreditterne.
I forhold til uddannelse, så er det et problem, at der er for langt for mange unge på landet
til de større byer, hvor uddannelsesstederne er blevet flyttet til. Enten må de flytte fra
egnen, eller også tager de ikke en uddannelse. Denne skævvridning ønsker vi ikke.
Decentraliseringen skal stoppes.
Landdistrikternes Fællesråd bliver hørt og lyttet til rundt om i landet, fordi organisationen er
upartisk. Det er bestemt en strategi, som skal forsættes.
Holger Rasmussen, Lollands borgmester: Vi kan om nogen snakke om problemstillingerne
i landdistrikterne. Er dog heldig at stå med Femerbælt-broen projektet, som kan bringe nye
muligheder til Lolland.
Nedsæt et urbaniseringsudvalg eller balance kommission for at kompensere for det
faktum, at landet er ved at være delt i to og nogle områder har det virkelig svært. Der skal
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være en national strategi, hvor der tages højde for mere udligning mellem land og by. Der
er meget større effekt ved at investere i 100 nye arbejdspladser på Lolland som giver
ekstra 100 nye arbejdspladser. Blev der investeret det samme i KBH, så ville det kun give
20 nye ekstra jobs.
Er med i Danmark på Vippen for at få mere evidensbaserede undersøgelser bag
problemstillingerne. Forsøger nu at samle andre kommuner, der kæmper med samme
udfordringer for at stå stærkere.
Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd: Er enig i synspunktet om at skabe en
national strategi vedrørende landdistriktspolitikken. LDF går ind for, at der skal være plads
til mangfoldighed i Danmark. Udvikling er ikke altid lig med afvikling. Danmark lever af
fødevarer og søfart. Det er blot brancher, hvor der kommer færre og færre arbejdspladser.
Men kunne der skabes flere jobs her igen? Der burde også være mere fokus på at få
turismen frem i Danmark og mere iværksætteri. Det er brancher, hvor der kunne skabes
flere jobs. Der skal både være plads til natur i Danmark, men der skal også være plads til
mere erhvervsudvikling i områderne udenfor byerne. Der er rigtig meget fokus på, at
vilkårene skal forbedres for livet i landdistriktsområder. Flere mener, at der ikke kun skal
være lige vilkår, men at der skal være særlige positive vilkår for borgere og erhvervsliv i
disse områder for at kickstarte en udvikling, der bremser urbaniseringen.
Nogle kommentarer fra salen:
Agnes Nielsen fra Sønderborg kommunes landdistriktsudvalg: For år tilbage var der ikke
noget der hed udkant, men i stedet var der noget der hed samhørighed. Vi skal ikke kun
være et natur resevat.
Carlo Ladegaard-Sørensen fra Bovrup – Varnæs Birk Borgerforening: I Broager kan et
ungt par ikke låne 400.000 kr. til et hus, men de må gerne låne 1.2 mio. til et hus i
Sønderborg. Bankdirektøren siger, at huse under 700.000 kr. er dem, bankerne mister
penge på. Derfor kan de ikke låne. Et eksempeI mere: I Ribe kan en erhvervsmand ikke
låne penge til byggeri, men han måtte gerne låne 60 mio. til byggeri i Esbjerg.
Leif Mikkelsen: Der skal skabes arbejdspladser i landdistrikterne som det første. Det vil
give husene værdi, så de kan sælges. Der skal skabes liv på landet, men vi skal gøre det
selv, for der er ikke mange på Christiansborg, der har kendskab til og derved prioriterer
området. Statslige arbejdspladser vil ikke være hele redningen, der skal skabes andre
private arbejdspladser også.
Holger Rasmussen, Lollands borgmester: Ser positivt på Femern-broen. Det er ikke
sikkert, at det bare giver trafik og trafikgener, som nogle kan frygte, fordi man har set det
ske andre steder i DK. Tror på, at det vil skabe nye muligheder for Lolland. Det er et
problem, at der er de skæve lånemuligheder, for det var netop i byerne, at finanskrisen

Landdistrikternes Fællesråd
startede, og det er som om tendensen forsætter. Folk kan låne store summer i byerne. Er
enig i, at der er for meget lovgivning i DK. Et eksempel er, at hele landet skal kloakeres.
Men det giver ikke mening i nogle landdistrikter at gennemføre sådanne love, fordi nogle
huse måske ikke har så lang fremtid. Det er ikke rentabel.
Anders K. Brandt fra Sønderborg kommunes landdistriktsudvalg:
- Er I klar til at lovgive således, at landsbyråd har ret til at blive hørt i kommunale
sager, der vedrører deres lokale områder?
- Er I klar til at lovgive sådan, at et landsbyråd, der har lavet en udviklingsplan for
deres område kan få dele af planen optaget i kommune planen?
- Kan der afsættes penge på finansloven til mellemfinansiering af landsbyers LAG
projekter?
- Til LDF: undersøg hvad unge byboere mener er nødvendigt for dem for at de vil
flytte til en mindre by eller landdistrikt
- Der bør lovgives efter en tostrænget model. lovgivning for fødevarer og dyrehold.
En for private og en for erhverv.
Mange andre emner og spørgsmål blev fremlagt, debatteret og besvaret.
Det var et godt årsmøde med god energi, engagerede deltagere, der kom med
spændende og forskellige input til arbejdet i LDF og til den generelle debat om emner
vedrørende landdistrikterne.
Formand Steffen Damsgaard takkede af med budskabet om, at der er behov for de gode
eksempler og historier. Vi vil gerne høre om dem i LDF og bringe dem videre. Det samme
gælder for LDF´s kommende arbejde med finansiering til boliger og erhverv. Send gerne
jeres bidrag og ideer, så bringer vi dem videre til udvalget.
Tak til alle for deltagelsen i dag.

