Forslag til udvikling af Nordfyns Kommunes Landdistrikter:

Forslag til fordeling af udviklingspulje
Områder
Udviklingsplaner

Beløb i kr 1000
Projekt/formål
2013 2014
Turistcenter samt øvrige udviklingspotentialer.
Krogsbølle Sogns Lokalråd Udviklingsplan f. Krogsbølle by indholdende
60
60
trafiksaneringsprojekt.

Landdistriktsrådet
Efter ansøgning
Landsbyordning

Kompetence
udvikling

Liv i Forsamlingshusene
???
Pedelgruppe
Nordfyns Perle
(Opgavesæt?)
Pedelgruppe/Grønne områder m.m *)
Krogsbølle Sogns Lokalråd
Samt strandrensning Tørresø
Landsbybutikkens fremtid 3 Områders deltagelse I
udviklingssamarbejde Landsbybutik
Ore, Krogsbølle og ?
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Alle der opfylder driftstilskudsbetingelser

Udvikling af Lokalrådets kompetencer
10 x kr. 2.500
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Alle der ønsker at deltage
i Blomstrende Landsby

Blomstrende Landsby samt
kontingent til Landdistrikternes
Fællesråd (kommunalt medlemskab) kr. 7.000
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Turistcenter er et projekt med deltagelse af Nordfyns Kommune, Nordfyns Turistforening, Landdistrikternes Hus og Krogsbølle Sogns Lokalråd. Ansøgning er
indsendt til Realdania inden 21. oktober 2013. 10 projekter udvælges 5. januar 2014. Desuden er ansøgning indsendt til Landdistriktsrådet om tilskud på kr.
600.000 og ansøgning klar til TrygFonden på kr. 300.000
Liv i Forsamlingshusene er et projekt, hvor (forhåbentlig) alle forsamlingshuse på Nordfyn går sammen om at lave et arrangement hver i løbet af året. Midlerne
tænkes brugt til at løbe disse projekter i gang, evt. som en underskudsgaranti for de enkelte arrangementer. Har nu tilsagn fra flere forsamlingshuse, men prøver
at få alle med.
Pedelgrupperne kommer med konkrete forslag til hvilke funktioner, man ønsker at etablere under Landsbypedelordningen (Krogsbølle SL har beskrevet forslag).
Beløbende foreslås afsat til funktioner, som kommunen ikke udfører i dag. Disse kombineres med forslag til udførelse af funktioner, som Nordfyns Kommune
udfører i dag, men som Landsbypedellerrne kan overtage.
For at få tilskud på kr. 2.500 skal lokalrådene opdatere statuslisten på hjemmesiden inden 1. maj hvert år, indsende referat fra seneste generalforsamling samt
deltage i Landdistriktsrådets generalforsamling. Herved sikres, at de enkelte lokalråd er aktive, og at de derved udvikles.
Blomstrende Landsby er i meget høj grad udviklende for de deltagende lokalråd. Vi har i dag 2 lokalråd, som er/vil være med i projektet, og vi regner med 2 mere
i løbet af året.
Procedure: Lokalrådet sender ansøgning om tilskud med beskrivelse af projekt, LDR sender ansøgningen til Nordfyns Kommune med udtalelse/anbefaling. Hvis
Nordfyns Kommune accepterer, kan lokalrådet sætte projektet i gang, og når det er færdiggjort indsende regnskab til LDR, som kan udbetale beløbet og
rapportere til Nordfyns Kommune 1 gang årligt om anvendelsen af disse midler.
*) Vi foreslår følgende: I Tørresø slår kommunen græsset ved 2 gadekær og på Fuglsangområdet – det vil Tørresø Bylaug gerne overtage. Vedligehold af
Bystævnet er en funktion, som Bylaug’et også gerne vil påtage sig. I Bårdesø er der ligeledes et Bystævne som lokalrådet vil påtage sig at vedligeholde, mens der
i Krogsbølle er 2 områder: Hjørnet af Lillebro og Krogsbølle Bygade samt hjørnet af Krogsbøllevej/Krogsbølle Bygade + KM-sten ved samme hjørne, som kan
indgå i en Landsbypedelordning

