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Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen

Velkommen til Landsbyforum
Aller, Almind, Dons, Ejstrup, Eltang, Harte, Sjølund, Skanderup, Sdr. Vilstrup,
Sdr. Stenderup, Stepping, Taps, Vester Nebel, Viuf, Ødis, Sdr. Bjert, Lilballe,
Jordrup, Hjarup og Hejls.

Kolding Kommunes Landsbyforum

Kolding Kommunes Landsbyforum (LF)
Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i LF
og glæder os meget til at samarbejde med dig.
LF er et udviklingsforum, hvor vi inspirerer hinanden,
sparrer med hinanden og varetager vores fælles
interesser for landsbyerne i Kolding Kommune.
Tyve af kommunens landsbyer er repræsenteret i LF
gennem en frivillig kontaktperson, som dig selv.
Vi arbejder tæt sammen med en landsbykoordinator
fra By- og Udviklingsforvaltningen.
Som repræsentant for dit lokalområde er det din opgave
løbende at informere dit lokalråd om Landsbyforums arbejde. Ligeledes er forventningen, at du holder LF orienteret om de projekter i sætter i gang i dit lokalområde.
Landsbyforum er organiseret med en formand og en
næstformand, som vælges forskudt hvert andet år.
LF har desuden et forretningsudvalg med 4 medlemmer,
der holder supplerende møder med landsbykoordinatoren.
Kolding Kommunes Lokaldemokratiudvalg (LDU)
Lokaldemokratiudvalget er det politiske udvalg i kommunen, der understøtter landsbysamarbejdet og Landsbyforum fungerer som sparringspartner for LDU.
Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL)
LDU og LF mødes to gange årligt i KKL, blandt andet
for drøfte ansøgninger til Landsbypuljen.
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Hvert år tager vi på besigtelses- eller inspirationstur. Her er vi i Stepping, hvor vi ser på anlægget
omkring søen.

Kolding Kommunes Landsbypulje
Byrådet har øremærket midler til projekter, der kan forbedre landsbyerne. Ansøgninger til puljen kan indsendes
én gang om året, sædvanligvis i januar måned.
Det er alene medlemmer af LF, der kan indsende ansøgninger til Landsbypuljen. Du har derfor en særlig rolle i
forhold til at indhente ønsker fra dit lokalområde.
Ansøgninger indsendes digitalt via via et link, som du
får tilsendt af landsbykoordinatoren.
Det er LF, der i fællesskab indstiller projekter til LDU,
som i sidste ende beslutter, hvordan midlerne fra
Landsbypuljen skal fordeles.
INFOLAND til landsbyer
Kolding Kommunes landsbyer kan gratis benytte
Infolands hjemmesideskabelon, og dermed blive en
del af et fælles, digitalt netværk af landsbyer.
Inspiration findes her www.infoland.dk
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Den gamle boldbane i Almind er blevet omdannet til aktivitetspark for landsbyens yngste.

Eksempel på helhedsplan fra Sdr. Stenderup støttet
af Landsbypuljen. Helhedsplaner sikrer langsigtede
indsatser.

Pavillion i Jordrup Bypark. Landsbypuljen
Ved Aller Mølle monteres bålhytten som en

har betalt materialer og arbejdet er udført

kombination af lønnet og frivilligt arbejde.

af elever fra Hansenberg.
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Motiv fra Jordrup Bypark.

Gennem en årrække er der arbejdet med
gademiljøet i Ødis.

Årsplan i Landsbyforum
LF har en fast mødekalender, der planlægges for ét år
ad gangen. Møderne på siden overfor er dem, som vi
forventer, at du deltager i.
Inden møderne udsendes en dagsorden og alle medlemmer af Landsbyforum er velkomne til at indsende forslag
til dagsordenpunkter.
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JANUAR
Send ansøgninger ind
Deadline er som regel den første uge i det nye år.
FEBRUAR
Møde i Landsbyforum (LF)
Drøfte og indstille ansøgninger til Landsbypuljen.
MARTS
Møde i Landsbysamarbejdet (KKL)
Fremlægge indstillingen af ansøgninger for politikere i LDU.
APRIL OG AUGUST
Møde i Landsbyforum (LF)
Inspiration, f.eks. foredrag, debat mv.
SOMMER
Besigtigelsestur
LDU, LF og Centerbysamarbejdet* deltager.
Fælles tur i lokalområderne for at se de seneste projekter,
der er skabt for puljemidler. En gang imellem tager vi også ud af
kommunen, for at hente inspiration. Afsluttes med spisning.
* Udviklingsgruppe for de 3 centerbyer Christiansfeld, Lunderskov,
Vamdrup.
OKTOBER
Møde i Landsbyforum (LF)
Generalforsamling:
Vedtægt-, forretningsorden- og kriterieændring kan ske her.
Lokaldemokratiudvalgets formand er dirigent.
NOVEMBER
Møde i Landsbysamarbejdet (KKL)
Fremlægge årets resultater for politikerne.
DECEMBER
Møde i Landsbyforum (LF)
Julehygge i et forsamlingshus i en af landsbyerne.
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