Årsmøde i Forum Ferritslev-Rolfsted
Mandag den 24. august 2020 kl. 19.00 – 21.30
i Ferritslev Fritidshus
Referat fra mødet:
1. Valg af dirigent
Ulrik Sylvest blev valgt som dirigent.
Allan Bach Laursen blev udpeget som referent.
Der blev spurgt til, om der var nogle indvendinger mod at der var indkaldt lovligt til
årsmøde/generalforsamling i henhold til vedtægterne. Der var ingen indvendinger – indkaldelse
dermed godkendt.
2. Formandens beretning.
Der har i løbet af 2019 været mange aktiviteter og tiltag, som med en ihærdig indsats fra mange –
herunder lokalrådets tidligere ledelse – har udmøntet sig i bl.a. nye byporte, bålhytte, ny legeplads og
afholdelse af Dyssefesten, som blev en succes på trods af et udfordrende vejr. Byparken er under
udvikling og ros til de to pedeller som holder Byparken ren og rydelig – Anne Pedersen og Poul-Erik
Uglebjerg.
Den tidligere ledelse Steen Tinggaard og Willi Hansen trådte i 2019 ud af bestyrelsen og erstattet af
Louise Nielsen og Allan B, Laursen. Steen’s og Willis store indsats for Forum Ferritslev-Rolfsted blev
markeret på Dyssefesten, hvor de fik en lille gave for indsatsen.
Ma Glad er blevet realiseret og gennemført med en del arrangementer med mange deltagere. Ma Glad
fungerer meget godt i et lille samfund som vores.
Udskiftningen af ledelsen i lokalrådet har været udfordret af bl.a. overdragelse af konti og nemID til
den nye ledelse. Dette var tungt og kostede mange ressourcer.
Lokalrådet blev interviewet i arbejdet med tilblivelsen af Landsbyanalysen i Fårborg-Midtfyn
Kommune.
Der har i 2019 også været afholdt en seance med de to lokale politikkere, som sidder i
kommunalbestyrelsen, Herdis Hanghøi (V) og Brian M. Bisgaard (A) i forlængelse af et Ma Gladarrangement på Rolfsted skole.
2a. Afstemning Borgerbudget 2019
Der er fremkommet et forslag til anvendelse af de 23.000 kr. som kan modtages af Fåborg-Midtfyn
Kommune. Forslaget var at anvende pengene til Dyssefest 2021. Dette var der på årsmødet
enstemmigt flertal for.
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2b. Landsbyanalysen
Der er i 2019/2020 gennemført en analyse af 59 landsbyer og lokalsamfund i Fåborg-Midtfyn
Kommune. Tre områder fra vores lokalområde er medtaget i rapporten – Hudevad, Kappendrup og
Ferritslev-Rolfsted. Kvaliteter og muligheder fremhæves i rapporten.
Hudevad fremhæves for kulturmiljøet omkring radiatorfabrikken og nærheden til naturen i Tarupdavinde grusgravene. Udviklingen af dette ses som et potentiale.
Kappendrup fremhæves for placeringen tæt på naturen i Tarup-Davinde som kan udnyttes bedre.
Udfordrigen er den gennemskærende vej.
Ferritslev-Rolfsted fremhæves for det omkringliggende landskab og natur og nærheden til naturen i
Tarup-Davinde grusgravene. Udfordringerne er den gennemgående Ørbækvej i forhold til bymiljøet
og trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Tillige fremhæves udfordring med at folk drages af
fritidstilbud i nærtliggende byer som et fokusområde. Servicetilbuddet i Ferritslev-Rolfsted bliver
vurderet som højt i kraft af lægehus, dagligvarehandel, dagpleje, børnehaver, skoler m.m.
Udleverede papirrapporter til Forum Ferritslev-Rolfsted kan udleveres af formanden til særligt
interesserede foreninger, borgere m.v.
Kommunen påtænker at afsætte penge til initiativer i landsbyer og lokalområder.
For at udnytte potentialet i analysen efterspørges frivillige til at arbejde med initiativer med afsæt i
analysen. Frivillige skal henvende sig til formand eller næstformand i Forum Ferritslev-Rolfsted.
Følgende udsagn kom i forbindelse med drøftelse af sagen:
-

Det kræver energi at arbejde med kommunen, så der skal findes nogle kræfter
Vi står stærkere hvis vi står sammen i stedet for at det kun er ledelsen i lokalråd, der arbejder med det.
Vi har et attraktiv bosætningsområde. Huse bliver solgt hurtigt.
Vi mangler noget engagement hos lokalpolitikerne.

Link til rapporten:
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/By_Land_og_Kultur/Landsbyanalyse-2019_01.pdf
2c. NaboGo og Plustur
Marianne Pedersen fra NaboGo var mødt op for at orienere om mulighederne i NaboGo.
Fåborg-Midtfyn Kommune betaler for at tilbyde samkørselsordningen til beboere i kommunen.
NaboGo er en mobilitetsplatform til samkørsel i områder med begrænset offentlige
transportmuligheder. Fåborg-Midtfyn Kommune er Odenses største pendlerkommune.
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NaboGo hjælper eksempelvis pendlere og studerende til at finde hinanden på en nem måde, således at
kørsel kan udnyttes af flere – dem der kører får betaling og dem der transporteres har nem transport
fra på forhånd fastlagte stoppesteder/mødesteder.
Løsningen kræver velvilje fra lokalråd, at der er ambassadører/frivillige der hjælper med at svare på
spørgeskema m.v. NaboGo kommer gerne i eksempelvis Brugsen og reklamerer for løsningen.
Fra 3. februar 2020 er flextrafikken på Fyn blevet mere fleksibel. Der er indført Plustur og Flextur i stedet
for Teletaxi, Telecity og Telependler. Med Plustur kan du blive kørt til eller fra et trafikknudepunkt, så du
kan rejse videre med bus eller tog. Med Flextur kan du køre mellem to adresser – også til eller fra
nabokommunen.
Plustur og Flextur er en del af den kollektive trafik, og alle kan køre med. Du kan køre sammen med andre
og du kan køre en omvej for at samle andre op.
Plustur og Flextur kører ligesom Teletaxi, hvis du har bestilt en tur. Du skal bestille 2 timer før rejsen.
2d. Fiberbredbånd
Camilla Banke Rasmussen, Kristian Elmo Fosström og Rasmus Lindstrøm Frederiksen har dannet en
arbejdsgruppe, der skal forsøge at skaffe tilstrækkelig tilslutning til, at Energi Fyn vil indlægge
fibernet i hele lokalområdet Ferritslev-Rolfsted. Fibernet er forudsætningen for et hurtigt og
velfungerende internet i fremtiden. Energinet Fyn har krav om, at der er 450 husstande, der skal
tilmelde sig inklusiv de eksisterende husstande der har fibernet via Årslev-Net.
Der er uddelt materiale til alle husstande.
Der holdes åbent hus, hvor Energi Fyn er til stede i Rolfstedhallen den 1. september. Af hensyn til
Convid-19 holdes der ikke et samlet møde – man skal blot møde op mellem kl. 14 og 17.
Energi net har tilbudt at fremførelse af kablertil hver husstand er gratis – uanset længden på
indkørsel.
Der er åbnet en Facebook-gruppe – ”Fibernet til Ferritslev – Rolfsted”.
Indlæggelse af fiberkabel i hele Ferritslev-Rolfstedområdet vil være et boost til området.
Vurderingerne fra ejendomsmæglere er, at det har betydning for husprisen at der er mulighed for
fibernet.
2e. Ideudvikling
- Rolfsted Torv
Marianne Sønderskov redegjorde for, at det tidligere er drøftet hvorledes Rolfsted Torv gøres mere
attraktivt både for lokalområdet og for de forbikørende. I efteråret 2018 var torvet med i en
handlingsplan for vores område, som blev sendt til Fåborg-Midtfyn Kommune.
Der blev efterspurgt forslag til, hvorledes den nuværrende lidt kedlige p-plads kan transformeres til et
pænere og mere anvendeligt areal. Følgen forslag kom frem på mødet:
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-

Træer i stedet for hegn
Blomsterkummer
Bænke
Hegn hindrer børn i at løbe ud på vejen
Beboere bør inddrages
Bør medtages i den samlede trafiksanering af Ørbækvej
Der har tidligere været holdt møde med alle 7 beboere. Kommune var villig til at overdrage arealerne.
Dette skete ikke pga. forurening på arealet.
P-plads på den anden side af vejen ved kirken bør indtænkes
Søren Christensen fra Fåborg Midtfyn Kommune tilbød at kontakte lokalrådet i sagen i 2019. dette er
ikke sket.
Lokaliteten er en skamplet for området
Lejere/ejere har sandsynligvis ikke den store motivation for at gå ind i projektet
Kunne udvikles til et rasteområde og informationssted for lokalområdet.
Kan den ene indkørsel lukkes?
Kan arealet inddrages til busholdeplads?

Opgaven med at udvikle arealet skal forankres hos én eller flere ildsjæle.
Koordinationsgruppen står til rådighed med ”hjælp” med kontakt til kommunen.
Initiativer i lokalområdet er afhængig af ildsjæle – det viser bygningen af Rolfhallen tilbage i tiden
samt Ma Glad, udbygning af Savværksgrunden, tilbygning til Fritidshuset, etablering af tennisbanerne,
fornyelse af legeplads., etablering af bålhytte m.v.
Torkil meddelte, at han godt kunne være interesseret i at være tovholder på Rolfsted Torv med
baggrund i nærheden til kirken m.m.
- Fremtidige byggegrunde
Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig med byggegrunde i området for at sikre udviklingen i vores
område. Følgende forslag til fremtidige byggegrunde:
-

Areal mellem Ferritslev og Rolfsted uden for indflyvningszonen for flyvepladsen
Marius Pedersens grund øst for ovenstående grund
Areal ved det tidl. gartneri
Areal ved Nyborgvej

Der blev efterspurgt frivillige til at være tovholder på fokusområdet. Michael Bøtker Møller Neilsen
meldte sig på banen.
- Vejstykke mellem lægehuset og savværksgrunden
Vejstykke er i landsbyanalysen udpeget til at trække lokalområdet i retning af at være vejkantsby. Der
er nogle bygninger på stykket, som skæmmer byen – det tidligere apotek, det tidligere posthus og
hjørnet Ørbækvej/Nyborgvej.
Der efterspørges frivillige til at være tovholder på fokusområdet.

Louise Bøtker Møller Nielsen
Lederteam/ formand
30 54 03 49

Allan Bach Laursen
Lederteam/ kasserer

- Forbindelser til det omkringliggende landskab og naturområder
Der efterspørges frivillige til at være tovholder på fokusområdet.
- Forum Ferritslev-Rolfsted planlægger et arrangement først i 2021, hvor intensionen er, at forsøge at
hente flere ideer og mulige løsninger på udvilkingen af vores lokalområde.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt på årsmødet.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke fremsendt forslag til punktet.
5. Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget
Forum Ferritslev-Rolfsted består af en ledergruppe og et koordineringsudvalg. For at sikre fortsat
aktivitet og udvikling af lokalområdet har vi behov for flere medlemmer i koordinationsudvalget.
Interesserede bedes melde sig.
6. Valg af 2 revisorer
Aage Østerlid og Alex Greve har accepteret at genopstille som revisorer. De blev genvalgt.
7. Eventuelt
Der er affaldsindsamling den 19. september 2020 i stedet for den aflyste indsamling i april. Elsebeth
Pedersen er tovholder på indsamlingen.
Reklame for ny Facebook-side for Forum Ferritslev-Rolfsted, hvor der også er kalender for aktiviteter.
Opfordre til at melde arrangementer ind på siden.
Forum Ferritslev-Rolfsted er i dialog med Marius P.-fonden og har fået lovning på 200.000 kr. til
kommende Trazan-bane for de større børn i Byparken.
Udendørs Fitness i Byparken har indsamlet 630.000 kr. til redskaber og etablering af området. Der er
planlagt indvielse den 17. april 2021.
Der er planlagt Dyssefest 2021 den 19. juni.
Der er planlagt Genforeningsfejring den 19. juni om formiddagen i 2021.
Der efterlyses Ferritslev-Rolfstedfoldere til genopfyldning i kassetter i Brugsen.
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