
 
NOTAT 
 
 
Referat af konference ’Den gode Ide’ - inspirationsdag om 
projekter for lokalrådsmedlemmer og andre potentielle projektmagere i 
Slagelse Kommune lørdag den 26. april 2008 fra kl. 9.00- 15.00 i Korsør 
Kulturhus 
 
Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling (DPU) havde taget initiativ til konferen-
cen, som blev organiseret i samarbejde med Landudvikling Slagelse og Kontaktud-
valget for Lokalråd i Slagelse Kommune (KLR)  
 
Landudvikling Slagelse v/ formand Jørgen Damgaard 
Landudvikling Slagelse har opstillet følgende indsatsområder: 

1. Kompetenceudvikling indenfor fundraising og projektudvikling 
2. Projekter der skaber kommunal sammenhængskraft og identitet 
3. Projekter der udvikler erhverv og indtjening i landdistrikterne 

 
Jørgen Damgaard opridsede ideer til projekter, som lå på tegnebrættet, og opfor-
drede konferencedeltagerne til at komme med nye ideer.   
 
KLR v/ formand Lars Schou Pedersen 
Formanden orienterede om KLRs arbejde. Man vil arbejde for at organisationen får 
en rolle som fødselshjælper og sparringspartner i forhold til gennemførelsen af pro-
jekter i lokalområderne.  
 
Barn af et landdistrikt v/ Troels Brandt og Birgitte Poulsen, Lokalrå-
det Hashøj Nordvest 
I efteråret 2007 gennemførte Lokalrådet Hashøj Nordvest et projekt, som havde til 
formål at få børnene i lokalområdet til at reflektere over deres levevilkår som børn 
på landet. Projektet blev gennemført i samarbejde med skole, institutioner og lokale 
foreninger. Børnene fik tilbud om at deltage i en bred vifte af aktiviteter, som pleje-
hjems- og virksomhedsbesøg, kursus i sund mad og det at være med til at lave et 
teaterstykke. Projektet fik stor opbakning blandt de involverede aktører og børne-
nes forældre. Projektet var støttet af midler fra Landdistriktspuljen.  
 
Vigtige erfaringer  

• Det har været givende at træde ud af vante roller og bruge hinanden på an-
dre måder, end man plejer.  

• Det har været vigtigt at skabe ejerskab til projektet blandt de mange forskel-
lige aktører så som skolelærer og pædagoger m.fl.  
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• Der er meget energi forbundet med at lave noget sammen – og den energi 
kan bruges fremadrettet 

 
Udfordringer i fremtiden 
Lokalrådet overvejer at lave et projekt, der sammenkobler det lokale med det kom-
munale. 
 
Når projekter breder sig som ringe i vandet v/ Connie Mark Skov-
bjerg 
Connie Mark Skovbjerg fortalte om sine erfaringer med etableringen af en aktivi-
tetssti i landsbyen Hovborg, hvor man er vant til selv at skabe mulighederne. Hun 
beskrev den vanskelige proces, hvor ide bliver omsat til virkelighed. Det kræver vil-
jestyrke, god organisering og ikke mindst troen på, at det kan lade sig gøre. Ejer-
skab er et nøgleord. Det handler om at få så mange som muligt involveret i gen-
nemførelsen af processen og at lade folk bidrage med det, som de er gode til.  
 
Fælles erfaringer for begge projekter 
 
Dokumentation - synliggørelse - identitet 
Lokalrådet Hashøj Nordvest påpegede vigtigheden af at udarbejde dokumentation 
om projektet. Det betød, at lokalrådet, udover en PowerPoint præsentation med fo-
tos, kunne præsentere en række plancher med fotografier og tegninger, der beskrev 
projektets forløb. Connie Mark Skovbjerg påpegede vigtigheden af at skabe synlig-
hed omkring projektet for at understøtte projektets troværdighed. Som følge heraf 
inviterede, man bidragsydere og politikere på besøg, så de kunne følge med i gen-
nemførelsen af projektet.  
 
Synliggørelse er også forbundet med identitetsskabende processer. I Hovborg har 
man eksempelvis lavet en video, hvor landsbyboerne fortæller om sig selv og deres 
værdier og fremhæver aktivitetsstien. Videoen er distribueret til lokale ejendoms-
mæglere og kan købes på det lokale turistbureau.    
 
Tovholderfunktionen 
Gennemførelse af store projekter kræver mange ressourcer. Lokalrådet Hashøj 
Nordvest havde ikke midler til at ansætte en koordinator og nedsatte en styregrup-
pe, der påtog sig det overordnede organisatoriske ansvar. Lokalrådet understrege-
de, at det i perioder var hårdt arbejde at være frivillig. Det foreslog derfor, at man i 
forbindelse med gennemførelse af større projekter undersøger muligheden for at 
ansætte eksempelvis en ’fleksjobber’. Connie Mark Skovbjerg fortalte, at man i 
Hovborg havde skaffet midler til midlertidig ansættelse af en landsbysekretær, som 
påtog sig tovholderfunktionen. Men generelt var det vigtigt at skabe nogle rammer, 
som bevirkede, at de frivillige syntes, at det var sjovt at gøre en indsats. 
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Fra ide til projekt v/ Lisbeth Færch-Gjerulf, koordinator for Landud-
vikling Slagelse  
Lisbeth Færch gennemgik processen, hvor en ide skal omformuleres til et projekt 
herunder udarbejdelsen af en projektbeskrivelse og en projektansøgning.  
 
Gode råd 

• Overvej om projektets formål ligger inden for rammerne af det, som der ydes 
støtte til. Hvis man eksempelvis ansøger Landudvikling Slagelse om midler, 
bør man sikre at projektet ligger indenfor de opstillede indsatsområder.  

• Ved udarbejdelse af et budget til en projektansøgning skal man overveje mu-
lighederne for medfinansiering. Hvis man selv kan bidrage med frivillig ar-
bejdskraft, kan den prisfastsættes og indgå i budgettet.  

• Man kan ikke få støtte til drift! 
• Overvej om projektet kan splittes op i flere dele. Det gør det mere overskue-

ligt.  
 
 
Gruppedrøftelser v/ Trine Testmann fra Landdistrikternes Fællesråd 
Trine Testmann ledede gruppedrøftelserne, hvor der blev arbejdet med følgende 
temaer:  
 

• Boliger og byfornyelse,  
• Natur og fritid,  
• Erhverv og turisme,  
• Børn, unge og ældre,  
• Sociale mødesteder og foreninger 

 
Konferencedeltagerne udformede ideer under de ovennævnte temaer og skrev dem 
op på et flipoverpapir, som blev hængt op i salen. Derefter satte de flag på de ideer, 
som de syntes bedst om. For en nærmere beskrivelse af ideerne se idekataloget.  
 
Det videre forløb v/ borgerkonsulent Anne Justiniano 
Ideerne skal beskrives i det idekatalog og der skal udarbejdes en liste over konfe-
rencedeltagere, som ønsker at arbejde med videre med temaerne. Konferencen skal 
ses som led i et videre forløb om kompetenceudvikling indenfor projektmageri.  
 
Ifølge planen skulle konferencen efterfølges af workshops om udviklingen af pro-
jektdesign med opstart den 29. maj og den 3. juni. For nærmere informationer 
se tilføjelserne til referatet!!!!! 
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Årets landdistriktsindsats 
Udvalgsformand Steen Olsen orienterede om årets landdistriktsindsats 2008. DPU 
har udskrevet konkurrencen om årets landdistriktsindsats 2008 i Slagelse Kommu-
ne. Kommunens lokalråd, landsbyråd m.m. opfordres til at lave en indstilling af sig 
selv eller af en forening i deres lokalområde, som har gjort en særlig indsats. Sidste 
frist for indstilling er den 31. maj. Nærmere oplysninger om ansøgningskriterier fås 
ved henvendelse til borgerkonsulent Anne Justiniano på aljus@slagelse.dk eller på 
58 57 38 27. 
 
Kommentarer vedr. høringsproces af busplanen 
En repræsentant fra Glænørådet udtrykte utilfredshed med høringsprocessen om-
kring busplanen. Borgerne oplever, at de reelt set ikke har mulighed for at opnå 
indflydelse på busplanen. Steen Olsen svarede, at han vurderede, at forventninger-
ne i forhold til høringsprocessen ikke har været ordentlig afstemt. Busplanen rum-
mer en beskrivelse af de overordnede målsætninger for den kollektive bustransport, 
dens betjening og brug. Høringen har været meget bredt formuleret. Borgerne er 
blevet opfordret til at komme med ris og ros og gode ideer – og nogle borgere er 
kommet med konkrete forslag til ændringer af buskøreplaner. Det kan være svært 
at imødekomme disse forslag. Det giver anledning til refleksioner over forventnings-
afstemningen i forhold til høringsprocesser.  
 
Tilføjelse til referatet 
De indkomne ideer er blevet analyseret. En overvejende del af ideerne kan samles 
under to overordnede temaer ’naturoplevelser - stier’ og ’social identitet og fælles-
skaber’. Temaerne har været forelagt DPU og KLR, og der har været bred tilslutning 
til at arbejde videre med ideerne i forhold til de ovennævnte temaer.  
 
Opfølgningen på konferencen vil foregå ved, at konferencedeltagerne bliver indkaldt 
til tematiske møder, hvor vi drøfter mulighederne for at iværksætte projekter inden-
for ’naturoplevelser – stier’ og ’social identitet og fællesskaber’. Der skal meldes 
bredt ud så alle borgere, foreninger og organisationer i kommunen, som ønsker at 
arbejde med de ovennævnte temaer, får mulighed for at deltage. Det videre forløb 
kræver også involvering af relevante instanser, som kan oplyse om lovgivning, pro-
cedurer og planlægning m.m.  
 
Det vurderes, at planlægningen af det videre forløb bliver mere ressourcekrævende 
end først antaget.  
 
Det er derfor besluttet at planlagte arrangementer – den 29. maj og den 3. 
juni skal udsættes til efteråret.  
 
Alle konferencedeltagere vil få besked om datoer og program. 
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Der er taget kontakt til referencegruppen, der arbejder med landdistrikterne i for-
hold til kommuneplanen. Referencegruppen er blevet bedt om at tage de ideer med, 
som er relevant i forhold til dens arbejde, så som ideerne drøftet under boliger og 
byfornyelse.  
 
Hvad sker der indtil da? 
Der vil blive udarbejdet et idekatalog, som beskriver de ideer, der blev fremsat på 
konferencen. Idekataloget vil blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside sam-
men med referatet fra konferencen og den liste over de konferencedeltagere, der 
ønsker at arbejde videre med ideerne i forhold til de oprindelige temaer.  
 
Connie Mark Skovbjergs PowerPoint præsentation vil også blive tilgængelig på 
hjemmesiden.  


