
Årsberetning 2019/2020 

 

For et år siden, da jeg holdt årsberetning, fortalte jeg med stolthed i stemmen at jeg ER frivillig og at jeg 

trods op og nedture i mit frivilligt engagement har fundet styrken til at forsætte min indsats. Men jeg er 

blevet et år klogere end sidst vi sad her, og skulle gøre status på året der er gået. Jeg er blevet klogere på 

hvor skrøbelig frivillighed er for en størrelse, det har jeg oplevet på egen krop. Hvis ikke man opfører sig 

ordentligt overfor de frivillige der er, så gider de ikke lave frivilligt arbejde for området mere. Jeg vil derfor 

fremover tale varmt for at vi skal huske at passe godt på hinanden, huske respekten for hinanden og vi skal 

passe godt på de frivillige vi har! 

Det er også i kategorien frivillighed jeg ser vores vigtigste udfordring for fremtiden. Vi må og skal løse 

udfordringen med at rekruttere unge frivillige mellem 16-30 år til at gå ind i foreningsDanmark. Hvorfor? 

Spørger du måske. For at holde os til det helt nære lige her i aften, så fordi aldersfordelingen i lokalrådet 

gør at der er 3 pensionister og 2 som stadig arbejder - med en alders forskel på blot 5 år. Det er ikke særligt 

repræsentativt for vores lokalområde. Derfor er det heller ikke nogen hemmelighed at jeg gerne ser at 

lokalrådet også har et medlem som er mellem 16-30 år.  

En anden ting som jeg ser som en af de helt store udfordringer vi har, og kommer til at forholde os til i 

meget nær fremtid, er antal af boliger. Og hvorfor er vi nød til det? Det er vi fordi vores befolkningstal i den 

nyeste opgørelse er faldet, og vi kan ikke fastholde vores andel af nye tilflyttere som en del af kommunens 

udviklingsstrategi. Det kan vi ikke fordi det er længe siden boligkvartererne Broholm og Møllebakken er 

blevet udstykket. Vi har med andre ord brug for flere byggegrunde. Og de boliger der ikke kan sælges på 

grund af at de er renoveringskrævende, skal vi se om vi kan finde en løsning på.  

Når vi nu har berørt ejendomsbranchen, så har lokalrådet i det forgangne år arbejdet med et nyt projekt, 

som gerne skulle hjælpe os lidt på vej mod at få flere tilflyttere til området. Projektet hedder ”book en 

rundvisning”. Det går i sin enkelhed ud på at ejendomsmæglerne, når de udsender salgsopstillinger for 

vores område, også uddeler en invitation til ”book en rundvisning”, sådan at mulige købere kan få lov til at 

se og opleve vores område inden de køber hus her. Der vil være en lokal vært til at byde dem velkommen, 

som vil kunne svare på deres spørgsmål såsom, hvor er børnehaven, hvor er den lokale mekaniker, hvor 

bliver man klippet og hvilke sociale arrangementer findes der. Det er næsten færdigt og vi har derfor endnu 

ikke haft nogle gæster, men jeg håber at det kan blive en succes, og en utraditionel form for 

imødekommenhed overfor mulige nye tilflyttere.  

Et andet tiltag, som lokalrådet har arbejdet med i det forgangne år, er ”grønt område” ved det gamle 

klubhus. Der er etableret en arbejdsgruppe som allerede er kommet med to nye forslag, som kan være med 

til at give de unge i området mulighed for at mødes på en aktiv måde efter skole. Der er søgt om penge via 

borgerbudget til en basketball bane og en cykel/rulleskøjter bane. Grundtanken er at skabe et sted/rum i 

byen hvor man kan mødes om søndagen med picnickurven. Det skal være et sted hvor generationer mødes 

og kan være sammen.  

Og nu har jeg jo lige nævnt borgerbudget, så lad os lige få den helt afsluttet. Det andet forslag der er i 2020 

til borgerbudget er en hjertestarter. I efteråret havde de 3 andre lokalråd i 5672 Broby gået sammen om 

”Danmark redder liv”. Her er fokus på at redder flere hvis og når de får hjertestop. Det gøres ved at give 

flere danskere førstehjælpskurser samt øge tilgængeligheden til hjertestartere. Det var noget som vi i 

Allested-Vejle også gerne ville have lidt andel i. Lokalrådet har derfor snakket med fagfolk om antallet af 



hjertestartere i AV, vurderingen er at vi har mange, men jeg mener at vi burde have nogle flere, der hvor 

der er langt til de hjertestarter vi allerede har. Fx ud af Veljegårdsvej og Allestedgårdsvej.  

En anden ting som har været meget vigtigt for lokalrådet i år har IKKE været at fremtidssikre vores område 

– men at fremtidssikre det udviklingsprogram som har gjort at vi i dag er en del af en elite af blomstrende 

landsbyer. I tidernes morgen lå udviklingsprogrammet i landdistrikternes fællesråd, men kom senere over i 

DGI regi. De har aldrig været opgaven voksen, og tilbage i foråret gav de op og meldte ud at de ville stoppe 

programmet. Det var lige lidt mere end hvad jeg havde lyst til at byde vores borgere – det ville jo betyde at 

jeg skulle pille vores flag ned!!!! Det var en tanke som jeg simpelthen ikke kunne bære at skulle fortælle AV. 

Derfor gik jeg i gang med at finde nogle som kunne hjælpe med at forhindre dette i at ske. Og heldigvis er vi 

så heldige at vi har Gunnar Landtved siddende som nyvalgt i Landdistrikternes Fællesråd, han lovede at få 

det med på dagsorden og lykkeligvis så er det endt med at Landdistrikternes Fællesråd og Tyge Mortensen 

fra Landsbyhøjskolen er gået sammen om at videreudvikle på konceptet. Det skal nu bruges som et værktøj 

på nationalt plan til at nå FN verdensmål om bæredygtige landsbyer. Lidt stolt må man godt være af ens 

indsats. Og vigtigst af alt - vi beholder vores flag!  

Gunnar Landtved sidder som formand for Fynsland og dermed kunne han få en plads i Landdistrikternes 

Fællesråd. Men på sin hjemmebane i Fynsland har han været med til at søsætte et nyt projekt i kommunens 

udviklingsarbejde mod at få flere borgere til kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt …… en pulje 

til at lave 60 landsby analyser af kommunens landsbyer, så man kan se fremtidspotentialet i dem, og hvor 

det giver mening at investere pengene i fremtiden. Vi arbejder selvfølgelig for at AV klarer sig bedst muligt i 

den prioritering som vil komme af landsbyerne.  

En anden måde som vi skal ty til for at sikre at vi klarer os bedst i fremtiden er at finde samarbejdspartnere 

til bestemte problemstillinger, for at få en kraftigere stemme ind i kommunens forvaltning. En strategi som 

vi har brugt i 5672 Broby. Her gik vi sammen om at få fokus på cykelstier og bedre trafiksikkerhed i vores 

område. Vi udarbejdede et helt idekatalog til hvordan vejene kunne gøres mere sikre. I dag er alle disse 

tanker/ideer en del af kommunens prioriteringsliste over kommende trafikprojekter. Der vil også komme 

bedre trafiksikkerhed her i vores område. Mellem AV og Radby er fokus denne gang. Og i efteråret kunne vi 

sammen i 5672 Broby fejre indvielse af cykelstien mellem Nr. Broby og Brobyværk, som var en festlig 

eftermiddag.  

Nu er det en flot forårsdag i dag, og ens tanker kan nemt ledes henimod i sommers. En tidlig morgen kunne 

vi alle vågne op til en dejlig duft af gylle. Der gik lidt tid før duften var lokaliseret. Det var biogasanlægget 

som havde haft drift problemer, de havde ikke kunne brænde overskuende gas af. Heldigvis fik de hurtigt 

styr på udfordringerne. Lokalrådet var også hurtig på aftrækkeren til at få etableret en kontakt så vi fik os 

en god dialog omkring hvordan en sådan oplevelse opleves som nabo og område, og samtidig kunne 

biogasanlægget fortælle om deres komplekse processer. Og for at gøre fællesforståelsen endnu større 

inviterede biogasanlægget på rundvisning med spisning i Heden forsamlingshus. En kold dag i oktober.   

To varme kartofler i det politiske miljø i år har været kommunens udspil til en ny affaldssortering ordning 

og kommunaldirektør Helene Bækmarks farvel til posten. Og i forgårs nåde vi i lokalrådet lige at sige 

goddag til vores nye kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen.   

Sluttelig så var 2019 et helt særligt år for både én af vores borgere, men også for vores største forening i 

AV. Gunner Hansen havde 50 års jubilæum i AU&I. Og i mange år har Gunner siddet som formand for den 

største forening og skabt retningen ikke blot for sin forening, men også for sit lokalområde. Når jeg i dag 

går rundt i hallen og ser på bygningskonstruktion og tager mig et øjeblik til at henfalde i fortiden så er det 

med den dybeste beundring jeg ser på lokalerne jeg står i. Hvilken historie de kan fortælle, hvilken 



transformation de har gennemgået. Ledet og styret af Gunner og hans mange hjælpere. En bedrift som jeg 

kun har set én gang før i den tid jeg har siddet i lokalrådet. Nemlig da Torben Christiansen kunne holde sit 

50 års jubilæum også i AU&I for efterhånden nogle år siden. Det er helt imponerende hvad de har udrettet 

og gjort, og man kan kun tænke på om man selv består af samme grundstof som dem for at kunne 

opretholde samme arrangement og livslange passion for sit lokalområde og sport.  
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