LandLolland er et borgerorgan i Lolland Kommune, som samordner kræfter,
ønsker og behov fra de mange borgergrupper (landsbylav, borgerforeninger
etc.)
LandLollands medlemmer er enkeltpersoner, husstande og foreninger
LandLolland har flad struktur. Alle er velkommen til vores bestyrelsesmøder,
der afholdes månedligt.
LandLolland samarbejder med den Lokale Aktionsgruppe i Lolland (LAG Lolland), offentlige myndigheder samt andre landdistrikter og regioner

Landdistriktsnetværk
Lolland
5 . Februar, 2011
Stenvadsvej 4
4983 Dannemare
Tlf.: 5470 5959
Mob.: 5131 9727
Mail: Birte@LandLolland.dk
www.landlolland.dk

Kære foreninger, landsbylaug og ildsjæle i Lolland Kommune
LandLolland inviterer til borgermøde på Lungholm Gods
den 17. februar 2011 kl. 19.00 – 22.00.
Tema:
LandLollands projekt
”Medbestemmelse og medansvar”.

Aftenens program er:




Pause








Velkommen til Lungholm Gods ved Nicolas de Bertouch-Lehn
Velkomst ved Michael Foersom, formand for LandLolland
”Arbejdet i et lokalråd” ved Erik Sønderskov, formand for FynsLand
Muligheder og udfordringer gennem fælles planer ved Jens Peter Jacobsen, Landdistriktskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune
Præsentation
projektforløb
muligheder for borgerne i projektet
Rundbordssamtaler
Planlægning af det fremtidige arbejde
Opsamling og aftaler — det videre forløb
Tak for i aften ved Michael Foersom

Indenrigsministeriet og LAG Lolland har givet LandLolland en EU-bevilling på godt
250.000 kr. til vores projekt ”Medbestemmelse og Medansvar”. Projektet skal gennemføres i samarbejde med jer, hvis I vil være med til at udvikle og arbejde for det sted, vi bor.
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Hvad handler det om, det projekt vi mødes om? Det handler om, at


Der er blevet længere mellem borgere og politikere i den nye Lolland Kommune.



Alle mener, at borgerne skal have mulighed for indflydelse på beslutninger, der vedrører deres hverdag. Det kommer der både større ejerskab og bedre løsninger ud af



Men det er en udfordring for de folkevalgte politikere at bevare følingen med, hvad forskellige grupper af borgere finder vigtigt, at holde nærkontakten til borgerne.



Og vi borgere føler måske ikke altid, at de lokale politikere hører os. De er for langt
væk fra virkeligheden i landdistrikterne



Derfor kan en udbygget dialog mellem borgere og politikere betyde, at politikerne kan
tage deres beslutninger på et bedre oplyst grundlag. Og at borgerne kan udvikle engagementet og ”vi” følelsen.

Alt i alt et styrket lokaldemokrati.

Vi glæder os til at se jer til møde på i Herskabsstalden på Lungholm, Rødbyvej 24
4970 Rødby, torsdag d. 17. februar kl 19:00.
Evt. spørgsmål kan rettes til Koordinator Birte Aagaard
Mail: birte@landlolland.dk eller tlf. 61319727
LandLollands hjemmeside er: www.landlolland.dk

Mange hilsner
LandLolland

Indenrigsministeriet og LAG Lolland har givet LandLolland en EU-bevilling på godt
250.000 kr. vores projekt ”Medbestemmelse og Medansvar”. Projektet skal gennemføres i samarbejde med jer, hvis I vil være med til at udvikle og arbejde for det sted, vi bor.

