
Tirsdag den 3. november 2015 var der borgermøde i Hovborg. 

65 borgere mødte op for at være med til at sætte hver deres præg på den fremtidige udvikling i 
lokalområdet. 

Connie Skovbjerg, der er landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune,  guidede deltagerne 
godt gennem aftenen. Deltagerne arbejdede i 8 grupper, som startede med at komme med deres 
bud på, hvad de er glade for ved Hovborg, hvad der er rigtig godt. 

Her følger deltagernes udsagn: (Lettere sammenskrevet, da flere af grupperne jo selvsagt havde 
de samme ting med) 

• Godt sammenhold 
• Gode til at modtage tilflyttere, byde dem velkommen få dem med i fællesskabet 
• Gode til at få gode ideer 
• Gode til at få gode ideer gennemført 
• Godt at der arrangeres guidede cykel og busture i lokalområdet 
• Gode til at hjælpe ved de mange arrangementer 
• Gode til at støtte op om arrangementer 
• Gode til at trodse modstand og kæmpe videre 
• Holder byen pæn 
• Mange udfører frivilligt arbejde 
• Gode til at samarbejde og holde sammen 
• Der er optimisme i Hovborg – vi overvinder kriser 
• Gode til at globalisere (rejser ud og inddrager verden i Hovborg) 
• Bakker op om byen og om Huset 
• Tryghed, også som ældre 
• Her er gode naturoplevelser 
• God Kro 
• God Dagli’Brugs 
• Mange ildsjæle 
• 3 fantastiske plantager – Klelund Dyrehave – Baldersbæk og Hovborg plantage 
• Et godt foreningsliv 
• Kunst og kreativitet 
• En god kunstforening der arbejder meget med børn 
• En fantastisk og velbesøgt fiske sø 
• Holmeå 
• God til at kombinere arbejde og trivsel i byen 
• God til at fortælle den gode historie om Hovborg 
• God til at arrangere byfester, mange hjælper til 
• En rigtig god hjemmeside 
• Et godt HUIF blad hver måned 
• 2 aktive lokalpolitikere 
• Mange turister 
• God børnehave og skole 
• Godt samarbejde med Lindknud 
• God til børnearrangementer – Hurlumhejweekend – Fodbold 
• Mange gode arrangementer – koncerter – landsbyfestival – byfest – fællesspisninger 
• Tager initiativ til aktiv handling 
• Holder byen ren 
• Bruger naturen flittigt gå klub – cykelklub 
• Fitnesscenter 
• Mange spinning hold 
• Idræt om dagen med 40 deltagere hver uge 



• Kroket petanque 
• Godt stisystem 18 km. med udgangspunkt fra Hovborg 
• Huset holdes rigtig pænt med frivillig arbejdskraft 
•  God til Turismeudvikling 
• Det er tilladt at have flyvske tanker 
• Højt informationsniveau – gode til branding af Hovborg. 
• Alle hilser på alle 
• At hejse flag ved indfaldsvejene 
• Godt kirkekor 
• God og flot kirke 
• Et godt erhvervsliv der er gode til at bakke op om arrangementer i byen 

I næste runde skulle deltagerne komme med bud på hvad der trængte lidt opmærksomhed 
for at bliver bedre. 

Først i løbet af det kommende år: 

• Stierne trænger til lidt vedligeholdelse 
• Bedre afmærkning af stierne Græsset i fortovene 
• Der skal opsættes hundelorteposer 
• Ungdomstilbud til de helt unge 
• Området med de nye træer ved hallen (Frugtlunden) 
• Legepladsen udenfor hallen 
• Fortovsfliser der vipper og er i stykker 
• Bedre markedsføring af Hovborg 
• Endnu bedre sammenhold 
• Bedre transportmuligheder 
• Bedre til integration 
• Opbakning til det lokale erhvervsliv 
• Udvide åbningstider i brugs – børnehave 
• Nedrivningsmodne huse rives ned 
• Oprensning af åen 
• Bekæmpelse af muldvarpe 
• Nyt trådnet på broerne 
• Bedre markedsføring for at sælge huse 
• Fitness pladsmangel 
• En hæveautomat 
• Holmeåekspressen tilbage 
• Lavere kantsten ved flere opkørsler 
• Mere gadelys 
• Deling af børn p.g.a. skolevalg, de får kammerater andre steder 

Herefter kom deltagerne med bud på  hvad de mener der bør tages fat på, på lidt længere sigt. 

• Arbejde for at få flere virksomheder til byen 
• Byen gøres mere attraktiv for børnefamilier 
• Cykelsti til Holsted og Lindknud 
• Syd trafik skal være mere fleksibel 
• Kommunen skal turde satse ud over Vejen bygrænse 
• Et informationscenter 
• Udbygning af turisme og friluftsliv 
• En guldkantsbank med hæveautomat 
• Etablering af friplejehjem og Oldekolle 



• Flere arbejdspladser 
• Bedre busforbindelser 
• Bedre reklame for byen 
• Bedre skiltning med attraktioner og kulturhistoriske informationer 
• Bedre trafiksikkerhed 
• Etablering af hjertesti 
• Børn tilbage til byen 
• Arbejde for at få bedre kreditforeningslån til huse og erhverv 
• Etablering af børnecenter 
• 90 km. hastighed herfra til Holsted 
• Flere udstykninger 
• Ubrugte grunde bruges 
• Ældreservice til gensidig hjælp, indkøb 
• Landsbybus 
• Etablering af Autocamperplads 

Efter lidt ost og rødvin var deltagerne klar til sidste omgang. 
Her var beskeden: Forestil dig vi er 5-10 år fremme i tiden. Stig op i en helikopter, se ned på 
Hovborg om 5-10 år, hvad ser I så: 

              

Her samlede Connie Skovbjerg deltagernes mange kreative visioner og inddelte dem i grupper : 
Overskriften er: 
Vi er en ægte landsby i fortsat udvikling, præget af engagement og livsglæde 
Her er sammenhold – rummelighed – tryghed – forandringsparathed 

Her følger hvad deltagerne ser fra helikopteren om 5-10 år: 

Erhverv – Turisme: 

• Brugs med E handel og drive-in handel på hjørnegrunden 
• Vandrerhjem for familier med handicappede børn og handicapgrupper i øvrigt på 

savværksgrunden 
• Mini golf mark 
• Fælles erhvervshus m.” rugekasse” 
• Solcellepark på savværksgrunden 
• Bryggeri og galleri i den gamle mølle 
• Fuld gang i Fiskesøen  
• Campingpladsen er udvidet 
• Cafegæster der drikker caffe latte i den gamle mølle 
• Kroen er udbygget 
• Turismen er i blomstrende udvikling 
• Turister hele året 
• Infoskærme ved alle indfaldsvejene 
• Sommerhusområdet er fuld udbygget 
• Der er en IT virksomhed 
• Der er nethandelsvirksomhed 
• Guldkantsbank 
• Mini produktion fra jord til bord 
• Autocamperplads 



Bosætning 
• Flere byggegrunde 
• Gode ældreboliger i alle prisklasser  
• Alle huse og grunde udsolgt 
• 1000 indbyggere 
• Nye store familiegrunde  
• Mangel på byggegrunde 

PR 

• Indbydende indfaldsveje til byen 
• 5 års jubilæum for børnecenter 
• Meget fokus på PR 
• Fokus på og PR for det der virker rigtig godt i Hovborg 
• ja_hovborg@ mail. DK   til alle i byen  

Kultur – Natur 

• Historiecenter på hjørnegrunden, der fortæller Hovborgs fantastiske historie med 
Københavner plantagerne. Der skal være undervisning, arbejdende værksteder, 
lokalhistorisk arkiv, guide tilbud. 

• Nyt gammelt Møllehus m. hjul 
• Skov multibane i trætoppe 
• Guidede ture i bus, gåben, cykel, mountainbike.  
• Mange bænke hvilesteder og motionsredskaber langs de mange stier 
• International cykelrute gennem Hovborg 

Infrastruktur 

• Udvidet Grindstedvej med cykelsti til Holsted 
• Flex taxi ordning udvidet 
• Shuttlebus til Billund  
• Rundkørsel v. sydlige indfaldsvej 
• El delebil løsning m. el opladestation i byen 
• Cykelstier rundt i området m. info undervejs 
• Landsbybus der kører dagligt med alle aldersgrupper. 

Fællesskaber 

• Velfungerende børnecenter m. udvidet  åbningstider, stærk profil  og tilknyttet 
skovbørnehave 

• Open Air event v. by fest 
• Herre - dame frokost 
• Sundhedscenter med forebyggelses Focus 
• Oldekolle + hjælpenetværk + kreative værksteder 
• Historisk festival ”Helt ude i skoven” 
• Bryggeri 
• Refugium – hospice – kloster  - fred og ro 
• Fællesspisning hver onsdag kl. 18 hvor forskellige familier laver maden 
• DK’s bedste Folkeskole 
• Privat plejehjem 
• 135 elever på international efterskole 



• Rejsende global højskole 
• Center for flygtninge, med henblik på varig bosætning 
• Hær af lokale landsbypedeller 
• Aktiviteter i hallen, så der ikke er haltider nok – hal 2 må på tegnebrættet 
• Fantastisk liv i byen af børn og unge 


