
Referat til mødet i  
Udviklingsrådet  
Torsdag, d. 24. november 2022, kl. 19 i Forsamlingshuset 
 

1. Forretningsorden 
Udviklingsrådet skal udarbejde en forretningsorden. Hvad er status? Tovholder er: Mikael, Anstina og 
Henrik.  
 
Opstart inden næste møde. 

 
2. Kandidat til Fynslands bestyrelse 

Efter mange års indsats trækker Niels-Peter sig fra sin plads i Fynslands bestyrelse som repræsentant af 
Haastrup. Nu mangler vi en ny kandidat. Er der nogen, vi gerne vil indstille? 

 
Hvad er Fynsland? Fynsland er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at 
understøtte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, i at udvikle sig på egne præmisser. Det gør vi ved at 
være en koordinerende og idéskabende sparringpart for såvel lokalråd som kommune. Læs mere: 
fynsland.com 

 
Udviklingsrådet indstiller Mikael Kristensen som kandidat til Fynslands bestyrelse.  
 

3. Sikring af driftsmidler 
Vi har oplevet udfordringer med finansiering af drift af projekter i Haastrup, hvor der fx gives via eksterne 
midler til etablering, men ikke til drift af forskellige årsager. Ser vi som udviklingsråd muligheder for at 
støtte op omkring drift? Fx springvand (fremtidssikring), skærm ved købmanden (energiforbrug). 
 
Udviklingsrådet prøver at gennemføre en indsamling i Haastrup, som skal sikre drift af projekterne. Vi laver 
det gennemsigtigt: Hvad bliver finansieret af dette? Der skal evt. søges tilladelse. Det bliver undersøgt 
nærmere. 
 

4. Status Købmand og Udviklingsrådets støtte 
Der blev lavet en ansøgning med deadline d. 7. november på vegne af Udviklingsrådet, hvor der søgtes 
fondsmidler til at købe gældsbeviser for. Hvad er status? Tovholder: Mikael og Niels-Peter 
 
Vi har søgt om 330.000 kr. Der er en behandlingsfrist af 4 uger siden d. 7. november. Mikael sender mail 
rundt i Udviklingsrådet, når der er kommet svar.  
 

5. Ugeavisen – Det der sker 
Desværre kan vi ikke få præsentationen af eksperten (hun har fået nyt job), men Marion laver en hurtig 
gennemgang af funktionen.   
 
https://fyens.dk/eventinfo  
Her kan du oprette arrangementer, hvor du og din forening gerne vil have, at det rækker ud til flere end kun 
dem i Haastrup. Arrangementet kommer til at fremgå i rubrikken ”Det der sker” i Ugeavisen. 
 
Først opretter man en bruger med navn, e-mail og password (husk at gemme i Google-assistenten). 

https://fynsland.com/
https://fyens.dk/eventinfo


 
Derefter kan man oprette arrangementet. Det er meget enkelte felter omkring navnet på arrangementet, 
dato og tidsrum, en konkret adresse, navn på arrangøren, hvilken type event der er tale om (vælge blot et 
fra drop down menuen), samt hvilken målgruppe arrangementet er for. Tag stilling til, om der skal tilmeldes 
og om avisrobotten må automatisk brug dit arrangement. Færdig! 
 
Hvis du gerne vil gøre det lidt mere udførligt, og dermed øge din chance for omtale i avisen, kan du 
efterfølgende oprette en pressemeddelelse for dit arrangement. Der findes et par vejledninger omkring en 
god pressemeddelelse på denne side. 
 

6. Kort præsentation af kommunens side om fonds og puljer 
Det kan være til fordel at vide for foreningerne, hvornår der er ansøgningsfrister til potentielle fonds og 
puljer i kommunen, så at alle har mulighed for at søge om tilskud til projekter. 
 
https://www.fmk.dk/om-kommunen/legater-og-puljer/puljer-og-tilskud/ 
 

7. Projekter i forbindelse med Udviklingsplanen 
Gunnars plads: Er gået i stå, da man mangler at Milling Maskinstation lægger fundament 
Skolegård: Trolden er flyttet ind. Skolegårdsprojektet er afsluttet. 
Pilekrogen: Anlægsstop forhindrer det videre arbejde. 
Mosegården: 2 fællesrum er færdiggjort. DTE arbejder på oprettelse af fonds. 
Ungerepræsentant: Stine forhører sig, hvordan der arbejdes videre med at finde en eller to 
ungerepræsentanter til Udviklingsrådet. 

 
8. Bordet rundt (vigtige informationer) 

Maniphesto som ny forening i Haastrup – Paul Robson informerer. Samtalesalon i Haastrup – Paul Robson 
informerer. 
 
Paul – Maniphesto: har dannet en forening og er ved at omlægge aktiviteter fra virksomhed til forening, 
fordi han har mange aktiviteter, som han ikke tjener penge på. Har nu følgende aktiviteter (som ikke kun er 
for mænd): Samarbejde med Karin Ottosen – sammen om livet (mod ensomhed), Kampkræft, Herreklub. 
Paul sætter særlig fokus på sammenskabelse.  
 
Der er ansøgt i landdistriktspuljen 75.000 kr. til en bålhytte ved shelterpladsen i Byparken. 
 
Ældrerådet vil gerne lave noget ift. Digitale analfabeter. Der er 30 % digitale analfabeter i FMK i alle 
aldersgrupper. Det vil man gerne arbejde med i de lokale udviklingsplaner.  
Arrangement d. 17. januar kl. 9.30 i Svanninge Sognegård, hvor man sætter fokus på, hvad man kan gøre 
for at møde denne udfordring. Hold øje med annonce i avisen. 
 
Eva kører fortællerforløb med små grupper af ældre. Det har dannet baggrund for at danne en seniorklub.  
 
Menighedsrådet har ansat en ny organist. Det bliver meldt ud i næste uge. Kirken er færdigbygget. Gulvet 
mangler at blive renset af. 
 

 
9. Evt. og næste møde 

 
Mikael undersøger muligheder for at lave en understøttelse via en form for fællessekretariat fra 
Udviklingsrådets side til foreningerne. 

https://www.fmk.dk/om-kommunen/legater-og-puljer/puljer-og-tilskud/


 
Der ser ud til at være et problem med tykke grene på vejen fra Jordløse ind til Haastrup. Vær særlig 
opmærksom på det.  
 
Åbent punkt fra sidste og forrige møde (bliver ikke drøftet denne gang): lokalplan skal være et punkt på én 
af de næste udviklingsrådsmøder, hvor der skal snakkes om, hvad en lokalplan har af betydning for 
Haastrup – både fordele og ulemper. Efterfølgende skal dette drøftes på et stormøde, hvor kommunen 
inviteres med også. 
 
Næste møde er onsdag, d. 25. januar kl. 19 i forsamlingshuset. OBS: Alle medlemmer af udviklingsrådet skal 
have sygesikringsbevis og pas eller kørekort med, fordi der skal laves dokumentation til banken. Mikael 
tager nyeste vedtægter med samt referat fra seneste generalforsamling, som alle skal underskrive.  
 


