Referat af BORGERMØDET i Gudbjerg Forsamlingshus onsdag den 8. februar 2017:
Deltagere: Der deltog 160 personer – et imponerende antal. Det var meget positivt, at også yngre
borgere deltog i mødet. Der var i annonceringen forud for mødet tilbudt ”børnepasning”, og 10 børn
var tilmeldt og havde aktiviteter på skolen, hvor de bl.a. var med til at lave den mad, de skulle spise.
Mette Lauritzen stod for disse aktiviteter sammen med nogle af de unge piger fra Brugsen.
Det skal også lige nævnes, at lokalpolitikerne fra Svendborg Kommune var inviteret, og tre deltog.
Mødet indledtes med en fællessang, ”Når vinteren rinder”, hvorefter uddeler, Allan Kolding, bød
velkommen og begrundede invitationen til dette møde. Han fortalte, at det hele egentligt startede for
4 år siden, da Brugsens bestyrelse og uddeler udarbejdede en strategiplan for udviklingen af Dagli’
Brugsen i Gudbjerg. Der er mange udfordringer for en butik i område som vores, og i den
forbindelser er det uhyre vigtigt, at der sker en udvikling i nærområdet, og skal det lykkes, er det
vigtigt at få så mange inputs som muligt. Derfor dette møde, hvor håbet er, at områdets beboere
kommer frem med deres tanker og ideer.
Allan bød velkommen til aftenens ordstyrer, journalist Ole Larsen, og overlod mikrofonen og ordet
til ham.
Ole Larsen præsenterede programmet for mødet.
1. Orientering om Brugsens indkøb af Teglværksvej 2-4-6 og ønsker/planer for disse grunde.
2. Bosætning. Hvordan får vi flere indbyggere i vores område?
3. Pause med spisning.
4. Præsentation af den nye fælles hjemmeside ”Gudbjerg – en perle på Sydfyn”.
5. Hvordan kommer vi videre? – hvem tager ansvar?
Ole havde forsøgt at finde ud af, hvor mange mennesker der bor i Gudbjerg, men havde fået
forskellige svar. Heldigvis kunne vores præst oplyse, at der er ca. 1200 sognebørn i Gudbjerg. Men
man skal også huske, at Gudbjerg Sogn omfatter altså Brændeskov, Lakkendrup, Ellerup,
Brænderup og Gudbjerg.
Punkt 1 – Orienteringen om Dagli’Brugsens indkøb, ønsker og planer skete via Ole Larsens
interview af bestyrelsesmedlem Kresten Bjerre. Han kunne berette, at de på grundene beliggende
bygninger fjernes, så Brugsen bliver synlig, også når man kommer kørende sydfra ad Ørbækvej.
Brugsens højeste ønske er at flytte tankanlægget derover og så etablere en OK vaskehal med
tilhørende opholdsrum, hvor der skal være internetadgang. Her kunne det være fint, hvis
Borgerservice fra Svendborg Kommune kunne komme en gang om ugen og servicere de lokale
borgere (fornyelse af pas og kørekort m.m.). Der vil også være mulighed at etablere et torv, hvor
lokale producenter af forskellige varer får mulighed at sælge deres produkter. Men man var jo også
modtagelig for andre ideer og forslag. De fremførte planer skabte ikke den store debat, og der
indkom heller ikke andre forslag.
Punkt 2 – bosætning: Her orienterede formand for Lokalrådet, Leif Sundberg, om de planer, der
sammen med Gudbjerg Menighedsråd arbejdes med – udstykning af byggegrunde i området mellem
præstegården og Lakkendrupvej. Man afventer en undersøgelse, som kan be- eller afkræfte, om der
er arkæologiske værdier i jorden. Hvis der skulle være fund af betydning, skrinlægges disse planer.
Der kom fra salen forslag til udstykning andre steder – mod øst ad Teglværksvej og området
mellem Gudbjerg og Ellerup ved Kirkevej.

Under dette punkt kom mange meldinger fra salen: Byggegrunde er ikke nok, der skal mere i
”Pakken” – transportmuligheder – delebiler – idrætsliv – oplevelser af mange slags. Tanken om at
se Gudbjerg, Gudme-Brudager og Hesselager under ét blev og nævnt.
Punkt 3 var pause med spisning. Dagli’Brugsen var vært for mad, drikkevarer og kaffe med
småkager. Undertegnede synes, det skal nævnes, at Brugsens venner og personale havde fremstillet
500 sandwicher forud for mødet – TAK!
Punkt 4 – ”Gudbjerg – en perle på Sydfyn”: Den nye fælles hjemmeside blev præsenteret af
webmaster Frank Andersen, Kværndrup, som her stået for udformningen af hjemmesiden, og
Mogens Stampe, der har været tovholder i arbejdsgruppen. Facebook siden, som Stine Winther har
stået for, blev også præsenteret. Spørgsmålet om, hvordan man får folk – både herfra og udefra –
blev drøftet. Distriktskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Peter Jacobsen, orienterede
om ”Klyngelandsbyer”, som er et projekt, Realdania og DGI sammen med flere fonde har sat i
søen. Det går i korte træk ud på, at flere landsbyer i et område – her Gudbjerg, Gudme, Hesselager
og Oure/Vejstrup/Lundeborg – arbejder sammen og forsøger at ”sælge” hele området ved at
fremhæve alle de faciliteter og aktiviteter, der er i området. Sydfyn er unik, hvis man udnytter
hinandens værdier.
Fra salen pointerede Bent Hougaard fra Lakkendrup vigtigheden af, at vi selv kommer i
”arbejdstøjet” og gør noget ved sagen. Vi får ikke hjælp udefra.
Punkt 5 – Hvordan kommer vi videre – hvem tager ansvar? Det, der nu er sat i gang, må jo ikke
stoppe her, og man drøftede det videre forløb. Der bør være en ”tovholdergruppe”, der hele tiden
har føling med, hvad der sker, og til hvem folk kan henvende sig med spørgsmål og ideer. Skal det
være de lokale foreninger, der står bag eller..? Man fandt ikke den endelige løsning, men enedes om
at finde 1 person, til hvem man i første omgang kan henvende sig. Vores nye præst, Christian
Rubech Hartmeyer-Dinesen, påtog sig denne opgave, så kontakt Christian, hvis du vil være med til
det videre forsøg på at udvikle vores lokalområde!
Aftenen sluttede med en stor tak til de fremmødte, en speciel tak til Ole Larsen og en fællessang.

Gudme mandag den 13. februar
Arne Ploug.

Referatet i overskrifter:
1. Orientering om Brugsens indkøb af Teglværksvej 2-4-6 og ønsker/planer for disse grunde.
Medlem af Brugsens bestyrelse Kresten Bjerre orienterede.
2. Bosætning. Hvordan får vi flere indbyggere i vores område?
Formand for Landsbyrådet, Leif Sundberg, orienterede
Forslag fra salen: Byggegrunde mellem Gudbjerg og Ellerup ad Kirkevej er en oplagt
mulighed for udstykning af byggegrunde.
3. Pause med spisning med øl, vand og vin + kaffe og småkager. Lækkert!
4. Præsentation af den nye fælles hjemmeside ”Gudbjerg – en perle på Sydfyn”.
Frank Andersen, som har stået for udformningen af siden, orienterede sammen med
Mogens stampe.
5. Hvordan kommer vi videre? – hvem tager ansvar?
Vores præst, Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen påtog sig opgaven som kontaktperson.

