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Strategiplanen for FYNS SØLAND er udar-
bejdet af styregruppen for landsbyklyngen. 
Strategiplanen er lavet som et arbejdsred-
skab for styregruppen. FYNS SØLAND 
er del af Kampagnen landsbyklynger. 
Kampagnen søsætter i 2017-2019 24 
landsbyklynger fordelt over hele Danmark. 
Kampagnen er finansieret af Realdania, 
Lokale og Anlægsfonden og DGI.

Udgivelse: 1. udgave marts 2019
Layout: DGI Marketing
Tryk: DGI Butik og Print (job nr. 31998)
Fotos: Bragt med tilladelse fra styregrup-
pen i FYNS SØLAND.

www.landsbyklynger.dk  
www.fyns-soeland.dk 
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FYNS SØLAND er en landsbyklynge be-
stående af 16 landsbyer, der er skønt 
placeret som en grøn rekreativ forstad 
til Odense. FYNS SØLAND er del af både 
Faaborg-Midtfyn og Odense kommune.

I området bor der ca. 8000 indbyggere, omkring 
sølandskabet Tarup-Davinde. 

FYNS SØLAND er en projektorganisation, pt. af 
administrative årsager hos Ferritslev Fritidshus.

Vil du vide mere, så se klyngens hjemmeside, www.
fyns-soeland.dk, eller følg FYNS SØLAND på Face-
book-side@fyns-soeland.dk.  

1. 
FYNS SØLAND 
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Vi har dannet landsbyklyngen 
FYNS SØLAND med visionen om:

• At forbinde mennesker og byer
• At anvende og styrke områdets  

mangfoldighed

2. 
VISIONEN FOR   
FYNS SØLAND   
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Som frivillig borger, der er med i 
landsbyklyngen, er vores værdier:

• Vi samarbejder på tværs, for at gøre 
vores område til et bedre sted at bo, leve, 
arbejde og besøge

• Vi udvikler hinanden 
• Vi er ligeværdige i fællesskabet
• Vi er dynamiske i måden vi arbejder på  

Klyngen arbejder ikke for partipolitiske  
og religiøse sager, samt tager afstand fra  
anstødelige og krænkende indhold og  
adfærd.

3. 
VÆRDIERNE FOR   
FYNS SØLAND   
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• En frivillig strategi for, at vi kan igang-
sætte, udvikle, organisere og koordinere 
samarbejdet mellem private, foreninger, 
institutioner og erhvervsdrivende. Med 
det formål at udvikle det gode liv i om-
rådet ved både at fastholde og tiltrække 
borgere.  
 

• Sikring af et tæt samarbejde med kom-
munerne Odense og Faaborg-Midtfyn 
omkring udvikling af området. 

• Etablering af et fælles forum for kommu-
nikation, hvor både private, foreninger, 
institutioner og erhvervsdrivende kan 
søge, finde og bidrage med relevant 
information fra området. Med det sigte 
at koordinere, styrke og synliggøre alle 
nuværende og kommende aktiviteter og 
tiltag.

4. 
STYREGRUPPENS  
TRE STRATEGISKE  
INDSATSOMRÅDER FOR 
FYNS SØLAND   

STYREGRUPPEN  
HAR FØLGENDE INDSATSER

• Kommunikation
• Kommunalt samarbejde
• Rekruttering af frivillige
• Samarbejde på tværs 
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KONKRETE INDSATSER OG HANDLINGER 
I borgerundersøgelsen med 351 besvarelser, fik borgerne mulighed for at give  
3 svar hver på landsbyklyngens vision, som var delt op i 2 spørgsmål: 

2. del af visionen: Hvad synes du, der kan gøres 
for at styrke områdets mangfoldighed?

1. del af visionen: Hvad synes du, der kan gøres, for 
at forbinde mennesker og byer i landsbyklyngen?

EN FÆLLES VISION 
FOR OMRÅDET SOM 
ALLE ARBEJDER 
EFTER.

FÆLLES SYNLIG
GØRELSE AF  
OMRÅDETS  
AKTIVITETER.

BEDRE SAMARBEJ
DE MELLEM LANDS
BYERNE.

FÆLLES INTERES
SE I AT FÅ UNGE 
MENNESKER TIL 
AT INVOLVERE  
SIG I OMRÅDETS 
UDVIKLING.

BEDRE SAMARBEJDE 
MELLEM DE 2 KOMMU
NER, FAABORGMIDT
FYN OG ODENSE.

ØGE TILGÆNGELIG
HEDEN TIL NATUR  
OG LANDSKABER  
I OMRÅDET.

49 %

54 %

37 %

40 %

34 %

36 %
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KOMMUNIKATION
Formålet er, at vise borgerne hvordan vi  
i klyngen arbejder efter en fælles vision,  
ved en fælles synliggørelse af områdets 
aktiviteter: 

At etablere en styrket og koordineret kommuni-
kationsindsats på hjemmesiden, der sikrer en let 
og synlig kommunikation, for private, foreninger, 
institutioner og erhvervsdrivende i klyngen. 

Der er etableret en fælles hjemmeside på domænet 
www.fyns-soeland.dk og den fælles Facebookside 
@Fyns-Soeland. 

På hjemmesiden er der oprettet en fælles kalender, 
hvor alle i klyngeområdet kan sætte events, aktivi-
teter og beskrivelser af deres by, projekt, forening, 
institution eller virksomhed ind. 

På Facebooksiden bringes der nyheder om, hvad 
der sker rundt om i de forskellige landsbyer og 
hvilke tiltag klyngen står bag.
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KOMMUNALT SAMARBEJDE
Formålet er, at sikre en tæt relation til 
vores to kommuner, Faaborg-Midtfyn og 
Odense

Hver kommune stiller med en kontaktperson som er 
vores dør ind til kommunen.

Vi vil minimum mødes til 5 fastlagte møder årligt (se 
årsplanen). Er repræsentanten forhindret, bliver der 
sendt en anden. 

Kontakt hos  
Odense kommune 
   
By og Kulturforvaltningen
Odense kommune

Telefon: 20511357
Mail: fritid.bkf@odense.dk
Hjemmeside: www.odense.dk 

Kontakt hos  
FaaborgMidtfyn kommune

Kultur og Fritid 
Faaborg-Midtfyn kommune

Telefon: 72538000
Mail: PlanogKultur-Post@fmk.dk
Hjemmeside: www.fmk.dk
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REKRUTTERING AF FRIVILLIGE
Formålet er, at lære flere at kende i sin 
landsbyklynge for at samarbejdet spredes:

Styregruppen vil løbende søge efter frivillige på  
sociale medier, via pressen, opslag samt ved 
personlig henvendelse til enkeltstående aktiviteter 
indenfor klyngen. 
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SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS
Formålet er, at skabe samarbejde indenfor 
og imellem private, foreninger, institutioner 
og erhvervsdrivende:

Hensigten er, at få etableret selvkørende enheder i 
klyngen. Dernæst er fokus at få disse enheder til at 
samarbejde, på et grundlag, som de hver især har 
udarbejdet og afstemt med styregruppen.  

Det kan gøres med følgende tiltag:

LÆR DIN KLYNGE AT KENDE
Formålet er, at indbyggerne i de 16 landsbyer, lærer 
hinanden at kende. 

FORENINGER
Formålet er, at styrke og udbygge muligheden for et 
aktivt og godt liv, for alle i klyngen. 

ERHVERV OG IVÆRKSÆTTERI
Formålet er, at fastholde og understøtte iværk-
sættere og erhvervsdrivende i området. Både ved 
etablering samt rekruttering i lokalområderne.
  
INSTITUTIONER
Formålet er, at styrke og understøtte institutionerne, 
som er beliggende i klyngeområdet

ORGANISERING
Vi har valgt at organisere os i en pro-
jektorganisation, pt. af administrative 
årsager hos Ferritslev Fritidshus.  

Projektorganisationen ser således ud:

Styregruppen består af frivillige borgere, 
med en formand. 

Styregruppen fordeler de enkelte ansvars-
områder, som er:
• Økonomi
• Rekruttering af frivillige
• Kommunikation og PR
• Strategiplan og årshjul
• Kommunalt samarbejde
• Samarbejde på tværs med: private, for-

eninger, erhverv/iværksætteri og institu-
tioner

Hver arbejdsgruppe vil have kontakt til den 
person i styregruppen, som har det pågæl-
dende ansvarsområde. 

Formandskabet kan til enhver tid tages 
op til revision, ved flertal af styregruppens 
medlemmer.
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Styregruppen mødes som minimum 5 
gange årligt. I november måned afholdes 
årsmødet, som er åben for alle interesse-
rede indenfor klyngen. Det aftales fra gang 
til gang, hvornår næste møde finder sted 
samt hvor. 

Møderne er af 2 timers varighed. 

Formanden indkalder og sender dagsorden ud. 
Der vælges fra gang til gang en referent, som  
skriver et beslutningsreferat. Referatet rundsendes 
af formanden til styregruppens medlemmer.

Strategiplanen behandles i forbindelse med  
årsmødet. 

5. 
ÅRSPLAN 
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Vi vil så gerne have dig med i vores  
fællesskab! 

Lær os bedre at kende på  
www.fyns-soeland.dk

Følg os på  
facebook-side@fyns-soeland 

Kontakt: 
Formand for FYNS SØLAND,  
Liselotte Klausen

formand@fyns-soeland.dk
25 53 81 47

6. 
KONTAKT 
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