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Landsby-stafetten skal videre!
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug har trådt sine barnesko til og er på vej ind i en ny
udviklingsfase. Derfor er der brug for nye ildsjæle, der vil være med til at tage de næste mange
spændende skridt.
Landsbylauget har kun haft lidt udskiftning i de 4 år, hvor det har eksisteret. Årene er først og
fremmest blevet brugt til at få organisationen på plads og arbejde med områdets Lokale Udviklings
Plan. Der er holdt en del offentlige møder, hvor folk har haft mulighed for at give deres mening til
kende om hvad, der er vigtigt for dem. Udviklingsplanen er på plads men er dynamisk og kan nemt
rettes til og bygges ud. Den har allerede dannet grundlag for opstart og pengesøgning til adskillige
projekter.
”Det har ikke skortet på gode idéer. Vi har forsøgt at tage tingene i en logisk rækkefølge, og der er
stadig masser af stof til at arbejde videre med” siger den nuværende formand Marianne Tychsen,
som ikke genopstiller til det kommende valg.
Den siddende bestyrelse betragter den Lokale Udviklings Plan som et arbejdspapir til de fremtidige
initiativer. Men bestyrelsen har naturligvis stor indflydelse på, i hvilken retning arbejdet skal gå.
Derfor er der megen indflydelse at få, hvis man blot stiller op. Den nye bestyrelse bestemmer selv,
hvilke initiativer, der skal sættes i søen og ikke mindst hvilken arbejdsiver, der lægges for dagen.
”Mange giver udtryk for, at arbejdet i landsbylaugene ikke nytter noget, eller at vi alligevel ikke har
nogen indflydelse. Det er vi mange, der ikke er enige i. Vi har al den indflydelse, som vi selv
magter at samle op” siger Marianne Tychsen. ”Derfor opfordrer vi alle, der har en lille smule
overskud til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Hvis de ikke ved, hvad det indebærer, skal de bare
kontakte laugets bestyrelse og få en snak”.
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 6. oktober på Nette Jensen, Kultur- og Aktivitetshus i
Skelde kl. 19.00. Lauget byder på en sandwich ved opstarten. Efter kaffen er der et indlæg om
Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
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