
Egebjerg-projektet. 
 

Noter fra borgermøde i Egebjerg 

forsamlingshus 27. september 2017 kl. 1900. 
 

Fremmødte: ca. 36. 

--- 

Agenda: 

Velkomst 

Indledning 

- rammen 

Delmål 

Debat 

Hvad nu? 

---  

1. Velkomst 

Henrik Danielsen bød på arbejdsgruppens vegne velkommen til borgermødet og glædede sig over 

tilslutningen. 

Præsenterede ”arbejdsgruppen”, der på mandat fra bylaug og projektskabere, har haft til opgave at 

planlægge proces, der fører til stiftelse af forening: 

Henrik Danielsen, Lene Hagstrøm Andersen, Kristoffer Hansen og Per Kragh. 

 

2. Indledning og ramme 

Henrik Danielsen opfordrede til positiv tilgang til Egebjerg projektet (der jo rettelig er 

”projekterne”). Meningen med mødet var at oplyse og på baggrund af debat og tilkendegivelser 

skabe et grundlag for det videre arbejde med den ramme, som projektrapporten er udtryk for. Det 

var således ikke hensigten at debattere de foreslåede projekter, herunder til- eller fravælge. 

  

3. Delmål 

Henrik Danielsen gennemgik hovedpunkter i rapporten, idet han fremhævede 

• ”Egebjerg-halvøen” er en geografisk betegnelse, som Odsherred kommune anvender, og 

borgerne, der kan være med i foreningen er beboere incl. Landliggere med ejendom på 

halvøen. 

• Projektet er blevet til i et samarbejde mellem mange af områdets beboere, ledet af Egebjerg 

og Omegns bylaug. 

• Den på nettet tilgængelige rapport er den oprindelige – der er siden udarbejdet rettelser, 

bl.a. til de foreslåede foreningsvedtægter, hvilket vil blive indarbejdet på et senere 

tidspunkt. 

• Rapporten omhandler umiddelbart 13 skitserede projekter, men flere projektforslag er 

selvfølgelig velkomne. Nogle projekter er allerede igangsat, f.eks. cykelstier, 

iværksætterhus, nærvarme.  

• De 2 borgermøder skulle gerne munde ud i en stiftende generalforsamling, planlagt til 28. 

november 
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• Organisatorisk foreslås en bestyrelse på 5 – 6 medlemmer, hvori der sikres repræsentation 

fra Egebjerg Bylaug, idet der bør være fuld koordinering mellem forening og bylaug  

• Organisationen bør indeholde ekspertise inden for områderne jura, økonomi, 

landskabsplanlægning og -forvaltning, infrastruktur, samt projektledelse. Disse 

kompetencer skal ikke nødvendigvis være til stede i en kommende bestyrelse, men kan 

sikres via et ”Advisory board”. 

• Der skal etableres et økonomisk grundlag for at gennemføre vedtagne projekter via 

fondsmidler, særlige kommunale bidrag, puljer, værdien af egen arbejdskraft, 

brugerbetaling og evt. banklån 

• Økonomien skal deles op i et ”driftsbudget” og et ”investeringsbudget”, idet bemærkes, at 

fondsmidler ikke må bruges til ”drift” 

 

4. Debat 

Generelt opbakning til det videre arbejde. Der fremkom flere nye forslag. 

 

Noter fra debat, indlæg og ønsker om nye projekter og aktiviteter: 

• Ønske tilkendegivet om, at ”projektet” kan samle halvøens beboere, så der ikke tales om 

”dem og os”. Der er f.eks. ikke tanker eller ønsker om ”kollektivisering” af alt landbrug, 

hvilket jo bl.a. reguleres af den private ejendomsret, men måske kunne et samarbejde 

mellem storlandbrug, småbrug og bybefolkning munde ud i gode projekter. F.eks. kunne 

interesserede byboere og små landbrug måske leje/forpagte mindre jordarealer til egen 

dyrkning af grøntsager o.a. 

• Kunne ”bytning af jord” sættes mere i system blandt landmænd? Nogle har langt til deres 

jord 

• På forespørgsel om, hvorvidt landbrugerne har været med til udformning af projektet, blev 

dette bekræftet.  

• Kirken er ikke nævnte i rapporten, men tilkendegivet fra præst og menighedsråd, at kirken 

er en vigtig del af Egebjergs lokalsamfund, idet den ud over gudstjenester også står for 

kulturelle tilbud i nærsamfundet.  

• Kunne der i Dagli’Brugsen være nogle hyldemeter til salg af lokale varer? Oplyst, at COOP 

arbejder med idéen 

• Appel til landmænd, at de skal sælge lokale varer i Dagli’Brugsen 

• Oplyst, at der er eksempler på, at lokal brugsforening dyrker egne grøntsager bag 

forretningen 

• Forslag om etablering af lokalt marked, måske 2-4 gange om året, hvor lokale produkter 

kunne sælges, både fødevarer, kunst og håndarbejde. Det bør ikke være et ”tuskemarked” 

som i Vig. Et høstmarked kunne etableres i tilknytning til høstgudstjeneste som ”start” på 

dagen – gudstjenesten kunne måske holdes i tilknytning til markedet. 

• ”Slow-food” er meget aktive i området – kunne der samarbejdes?  

• Forslag om arrangementer med fællesspisning i Fri og Fro’s Fælleshus, der snart er færdigt. 

Positivt modtaget, men – tilkendegivet, at der ikke må være konkurrence til 

Forsamlingshuset, der skal støttes.  

• Ønske om flere stier i skove og naturområder, bl.a. gennem Ulkerup skov, herunder bænke, 

så dårligt gående kan tage sig hvil undervejs. En bænk kunne etableres som en 
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”træstamme”.  Nete oplyste, at der er arbejde i gang desangående. Nævnt, at der på 

Facebook er en side, benævnt ”Kløverstier” 

• Forslag om, at plænen foran Iværksætterhuset kunne bruges til udendørs biograf (et 

forslag, der kom ved borgermødet vedr. nærvarme) 

• Forslag om at samle info om de forskellige events og aktiviteter ét sted, hvilket kunne være 

et særskilt projekt. F.eks. på Egebjerg-hjemmesiden? Herunder nævnt, at ”Erhvervsforum” 

har en professionel, der har til opgave at samle de forskellige platforme. Holdning 

tilkendegivet, at ”vi” bør have vores egen, så vi kan have fuld indflydelse på egen egn, og så 

der kan linkes til den. 

• Fjorden, der omkranser halvøen, bør være mål for projekt. Herunder forslag om etablering 

af mindre havn et egnet sted med etablering af bådelaug  Kunne danne ramme om udlån af 

både, sted, hvor garn kunne ordnes m.m. Herunder nævnt, at bylauget ejer fiskekajakker, 

der udlånes. (Rapportens projekt 4 omhandler bl.a. fjorden) 

• Apropos fiskeri, så er fjorden en rig ressource – nævnt, at turistbureauet for en del år siden 

udarbejdede brochure om fiskepladser 

• Ønske om flere musikarrangementer på halvøen. Egebjerg-koret nævnt i den forbindelse. 

• Ønske om et projekt, der etablerer mulighed for vinterbadning f.eks. ved Sandskredet. 

• Ønske om projekt, der specifikt går på udnyttelse af de tomme bygninger fra Egebjerg 

Maskinfabrik. Det må ikke stå tomt for længe, da det så ødelægges og kan danne grundlag 

for hærværk og anden uorden. Skulle nødig blive en ny ”Ruwel”-grund. Kommunen kunne 

overtales til at tage et initiativ? 

I samme moment nævnt, at skolen har taget et initiativ, kaldet ”Folkeparken”, der kunne 

ligge inden i ”Egebjerg-projektet”. I det ligger der tanker om en ”parkour-bane. Elevrådet er 

med, idet gode projekter også skal danne grundlag for, at de unge har lyst til at ”blive her”. 

Måske kunne der laves noget indendørs – baner m.v. ? 

Supplerende nævnt en vis angst for Egebjerg skoles fremtid, idet der er politiske ønsker om 

ændring af skolestrukturen. Hvis penge fremover skal følge den enkelte elev, kan det 

bringen Egebjerg skole i fare. 

Tilkendegivet, at der ikke politisk er ønske om at lukke skoler – tværtimod er der ønsker om 

mere nærhed og bevidsthed om, at mindre skoler netop har denne nærhed. 

Videre tilkendegivet, at der er så meget styrke i Egebjerg-projektet og det, der ligger bag, at 

det i sig selv giver rimelig sikkerhed for opbakning til lokalsamfundet fra politikerne – der vil 

være meget utilbøjelige til at gå i mod lokalsamfund. 

• Tilkendegivelse om, at Egebjerg ser kedelig ud i juletiden, og at byen bør pyntes om. Nævnt, 

at der er kræfter i gang med dette. 

• Nævnt tanker om deleøkonomi, delebiler, grejbank, andet? 

• Forespørgsel om, hvorfor ny bosætning er interessant. Svaret, at ny bosætning giver liv, 

børn til skolerne og skatteindtægter m.m. 

 

5. Hvad nu? 

 

Nyt borgermøde d. 25. oktober kl. 1900 i Forsamlingshuset. Alle er velkomne igen – alle opfordres til 

at invitere naboen med.  

 

Stiftende generalforsamling d. 28. november 2017 i Forsamlingshuset. 
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I ØVRIGT: 

• På mødet tilkendegivet fra ”Thomas”, landligger ved Bøsserup mark”, at han er imponeret 

over projektet og det der ligger bag. Vil møde op til generalforsamlingen. Han er fhv. 

”kommunikationsmand” og vil gerne bidrage i arbejdet 

• På mødet tilkendegivet fra Jacob Ejstrup, der arbejder i Iværksætterhuset, at han kan lave 

store billeder og videoer, samt arbejde med sociale medier. 

• Oplyst fra Torben, Forsamlingshuset, at der i oktober laves lyddæmpning af loftet i 

Forsamlingshuset 

• Henrik Danielsen oplyste, at der er et arrangement i kirken fredag d. 27. oktober 2017 kl. 

1630-1800, hvor Puk Damsgaard holder foredrag. Der tages entre, men pengene vil 

ubeskåret gå til veteran-arbejdet. Nærmere vil kunne ses i Egebladet. 

• Egebjerg-koret afholder koncert i Egebjerg kirke d. 12. oktober kl. 1930. 

• Lars fra ”Egebjerg-event” oplyste, at der arrangeres ”stjernekikkeraften i uge 42, hvor 

naturvejleder kommer med kikkerter o.a. Hvis overskyet, så muligt projektion af himmel på 

kirken? 

 

Henrik Danielsen takkede afslutningsvis sponsorerne til processen: Dagli’Brugsen, Finn Pedersen og Søn I/S, 

Dalsbakkegård, Gelstrupgård Øko, Sidinge Gårdbutik & Frugtplantage og Kongsøre Camping. 

 

Tak for en god aften. 

 

Ref./Per Kragh 

 


