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Referat 
 
Byudvikling, Aakirkeby 
Styregruppemøde, den 22.05.2019, kl 14-15:30 
Mødelokale 2A, Tejn 
 
 
 

Deltagere:  
Claus Munk  (CM),  
Jon Madsen (JM), Bibliotekschef  
Katja Tolstrup (KT), Fundraiser, Regional Udvikling, IT og Sekretariat 
Lars Funch Jensen (LJ), SYTE  
John Nielsen (JN), Borgerforeningen  
Mugen Adler (MA), projektleder, Regional Udvikling, IT og Sekretariat 
Kristian Pihl, (KP), faglig koordinator, Regional Udvikling, IT og Sekretariat 
 
Afbud: Brian Carlsen (BC), borger 
 

1. Spilleregler for vores samarbejde. 
Kommunikationssvipsere til tider. Vi må udvise tillid til hinanden ifm udmel-
dinger. 
 
Møde-mails og andet bliver ikke altid besvaret. Det bør klart fremgå, hvem 
der forventes at svare – og gerne også en frist. I emnefeltet kan skrives f.x. 
Til orientering, Svar ønskes, Til videre foranstaltning o.l. 

 
2. Opfølgning på borgermøde. 
Ad. rod omkring (det foreslået) medborgerhus i Ravnsgade og usikkerhed 
omkring beliggenhed: Der kan ikke reserveres bygninger, hvis bygningerne 
er kommunes. Beslutningsporcessen internt i BRK går meget hurtigt. Hvis vi 
ønsker, at konkrete bygninger skal i spil, skal det foreligges udval-
get/politikere. 
 
Der er stor skuffelse blandt LFJ og JN mht. processen omkring medborger-
huset. Det er demotiverende for de frivillige kræfter i byen.  
CM følger op ang. den hvide bygning (dog helst den flade, bagvedliggende) i 
Ravnsgade.* 
*CM nåede under mødet at få afklaring fra E&D, at den gule bygning er væk 
mens den hvide, som er dog på salgslisten, kunne være relevant. 
 
Vi skal have øget fokus på at få kommunikeret vores idéer videre og sikre 
opfølgning på idéer.  
 
Generelt ellers positive tilbagemeldinger på borgermødet og rigtig god pres-
sedækning. Næste skridt er, at MA tager fat i de forskellige arbejdsgrupper.  
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3. Nyt 
Ang. butikslivet omkring Torvet: der er ikke flere tomme bygninger.  
 
Wifi-hot spot sættes op på Torvet. Det skal kommunikeres meget lokalt 
(sammen med Bornfiber), når det færdigmeldes (CM følger op på punktet, 
evt. med ”indvielser” i hver by). 
 
Linjer i Landskabet indviet 16.maj – rigtig flot dag, trods blæsevejr. Mange 
mennesker og stor opmærksomhed. 
 
Ift. større ansøgninger bør Linjer i Landskabet og hele historien om Åkirkeby 
og den nuværende udvikling sættes ind i den større sammenhæng. Linjer i 
Landskabet passer meget fint sammen med de tanker om linjer i byen, som 
Tredje Natur har tegnet.  
 
Robert Johnsen er stadigformand for Borgerforeningen: Meget stort fokus 
på tilflyttere. 
 
Bjarne Westerdahl er formand for Bytinget.  
 
Der ligger stadigvæk et trafik-projekt omkring skolen, men det er ikke be-
sluttet. 
 
Der kommer også fokus på cykel-stiprojekt (LJ følger op på status og infor-
merer ved næste møde). 

 
4. Økonomi (og proces/tid) 
Status på økonomi omdelt – den er godkendt af KB og forbrug er i overens-
stemmelse med forventet forbrug.  
 
Det blev aftalt, at vi, som angivet til KB, bruger reserverede midlerne til pro-
jektering og anlæg i 2019 hellere end at spare op til den videre fundraising.  
 
Landsby-puljen skal vi overveje at søge (60% fra staten). (MA følger op, også 
ift nedrivning). 
 
Procesplan: 

• Forår/sommer 2019: Igangsætning af kommunikationsplan, opstart 
af brandingindsats og fortsat borgerinddragelse, herunder igang-
sætning af arbejdsgrupperne. Bygning til medborgerhus udpeges og 
reserveres og arbejdet med at organisere en forening opstartes. 
Undersøgelse af hvilke konkrete BGI-tiltag kan igangsættes som bli-
vende eller demo-projekt. 
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• Forår og efterår 2019: Konkretisering af prioriterede indsatsområ-
der og delprojekter samt projektering af byrum, forløb og anlæg.  

• Efterår 2019: Anlæg af byrum/forløb/anlæg påbegyndes. Opstart af 
det udadvendte arbejde med boligindsatsen. Opfølgning på bran-
dingindsats.  

• Løbende fondssøgning og ansøgninger om anlægsbevillinger. 
 
5. Prioritering af projekter inden for indsatsområder. VIGTIGSTE PUKT PÅ 

NÆSTE MØDE 
Der er lavet et logo for selve områdefornyelsen – men ikke for Åkirkeby. Vi 
afholder en branding-workshop sammen med Nexø – en dato kommer ud.  
 
Bålhytten er etableret (Indsatsområde Grønne Tilbud). 
  
Indsatsområde Boliger og bo-former fik meget lidt fokus på borgermødet. 
Freja Fri’s øko-landsby i Bygade kan evt. anvendes i profilering af Aakirkeby 
som rummelig og naturlig ”Aakirkeby Naturligvis!”. 
 
6. Strategi for medborgerhuset. 
Johns liste over bygninger i Åkirkeby, som kunne komme i spil som med-
borgerhuset, blev gennemgået. Forskellige bygninger blev overvejet. 
 
Men skal vi stifte en forening? Hvordan sikrer vi, at driftsudgifter bliver be-
talt? Skal vi overveje at crowdfunde til et medborgerhuse? Foreløbig ud-
melding fra E&D er, at vi ikke skal forvente at kunne køre efter samme ud-
giftsfordeling som ved Østerlars og Hasle. KT redegjorde for forskellige 
fundraising strategier ift køb, istandsættelse og drift. Er der en bygning, 
som er en ”perle”? 
 
Vi vil gerne have adgang til følgende bygninger i Aakirkeby, når vi ved, hvil-
ke bygninger, der er tilgængelige. Vi venter med at aftale noget nærmere 
indtil vi har prioriteret indsatsområder. 
• Privat ejet: Det Gamle Rådhus på Torvet (ligger i den øverste beva-

ringsklasse før fredning). 
• Privat ejet: Baptistkirken, Svanekegade. (KT kontakter ejer) 
• BRK: Tidl. badeanstalt 
• BRK: Det gamle bibliotek 
• BRK: Ravnsgade 5, begge huse 
• BRK: Brandstationen 
• BRK: Bakkebo 
 
Behovene er mangeartede (se Byfornyelsesprogrammet) og kræver forskel-
lig plads og forskellige faciliteter, bl.a.: 
• Spillested 
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• Lokalarkiv 
• Væverne? 
• Telefonstjernen 
• Andre små foreninger 

 
7. Næste skridt. 
Møde kl 8-9, tirsdag den 4.juni, Vibegård, bygning 14B med kun 1 punkt: 
Prioritering af projekter inden for indsatsområder.  
 
MA har liste over arbejdsgrupper med. 

  
8. Mødet i Skælskør 
Mugen tager evt. begge dage med, Jon tager med onsdag. Torsdag ser me-
get relevant ud for fundraising mv.  
 
MA booker plads til Jon og sig selv. 
 

 
 
Uddelt materiale: Økonomioversigt, Indsatsområder og succeskriterier 
 
Næste møde: Møde kl 8-9, tirsdag den 4.juni, Vibegård, bygning 14B 


