Formandens beretning i DSG-2011 ved GF

Året har stået i vejarbejdets tegn med kloak-arbejder som knap er færdige endnu men snart.
Et ”sønderjysk kryds” der blev erklæret ulovligt og forvandlet til et T-kryds, nu uden roser. Vi prøver at få
lov til at opstille en skulptur.
Året startede med skulptur-afsløring i Gammelgab, som et led i kultur-udvekslings-ordningen.
Der har været afholdt 5 bestyrelsetsmøder i årets løb. Derudover var bestyrelsen taget til Skelde
Ringridning. Vi mødte op med vores egen ”Wall og Fame” , sagde goddag, delte ud og nød dagen sammen
med alle de andre. Vi var ude og at dyrke” den sociale kapital”, som blev nævnt ved sidste GF, og prøvede
at informere om hvad og hvem vi er.
Derudover er vi repræsenteret ved Marianne i Landdistriktudvalget og ved Torben i Landsbyforum, så vi
synes vi følger godt med.
Som emne fra sidste GF blev banestrækningen taget med til et møde med SET (Sønderborgs Erhvervs –og
Turistforening), som vil tage forslaget med ved planlægning af stier.
Affaldskuber i Gammelgab kunne kommunen desværre ikke afsætte penge til.
Uhensigtsmæssig kørsel i laugets område er jævnligt et problem og lige strækninger kan være en særlig
udfordring. Vi finder, at den bedste løsning er, at beboere selv henvender sig til politiet for at få øget
fartkontrol. Lauget har tidligere indtegnet farlige strækninger på et vejkort til ”Veje-og Trafik”.
Trøffelskoven- en langsom proces med første stop ved ansøgning om tilladelse til skovrejsning.
Hjemmesiden har heller ikke været uden nøkker, hvor ting forsvandt og blev fundet igen.
Marianne har vundet en konkurrence, på laugets vegne, om et slogan til landdistrikterne, som kan ses på
el-bilerne i Sønderborg og som lyder: Samvær og handling.
Lauget var med på Landdistrikt-tur Sundeved rundt ved Marianne og Helle, sammen med
landdistriktudvalget og byrådsmedlemmer.
Vi har deltaget i årets Roadshow og Marianne, Jonna Have og Helle fortsætter i ”CO2”-gruppen, som er
med i projekt ”Bæredygtige landsbyer”, hvoraf DSG er 1 af 3 udvalgte laug til at deltage.
På trods af det fine jubilæum har Skelde Frivillige Brandværn desværre måttet opgive at opfylde de nye
krav for Brandværn i Sønderborg Kommune, hvilket vi er meget kede af. Det næste er så hvad der skal ske
med deres fine hus i Skelde og om nogen kan bruge det til noget.
Vi mistede også vores valgsted hos Nette-Jensen ligesom flere andre landsbyer i Sønderborg Kommune.
Desværre blev det heller ikke til noget med valgbusserne, men forhåbentlig er de klar ved næste valg.
Til gengæld fik vi endelig vores infotavler indviet og opsat. Kunstnergruppen mødte også op til indvielsen
sammen med Charlotte og Benny Engelbrecht, presse og mange interesserede borgere ved Broager Kirke.

Det var en glædens dag og tavlerne blev rigtig beundret og selv vejret viste sig fra den gode side.
Alle elleve Infotavler er forskellige med hver sin tegning, rim og historie.
Til næste år skal vi have opdateret vores udviklingsplan, som er vigtig for de signaler vi sender til
kommunen om hvad vi ønsker for vores ”sted”.
Vedligehold af infotavler.
Vi skal arbejde med projektet ”bæredygtige landsbyer”.
Vi skal også huske på de 4 redningsveste for landsbyer fra sidste GF , som lyder,
1) natur 2)infrastruktur 3)foreninger(synlighed) 4) social kapital (fællesskab= samvær og handling),
så vi kan samles som vi gør i dag og være beviste om formålet.
Tak til bestyrelsen for nogle gode og inspirerende møder, som jeg håber kan fortsætte til næste år.

