
Nordfyns Landdistriktsråd

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 21. august 2014 kl. 19.00 i Dalskovreden, Dalene 40, 
Roerslev

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5. maj og årsmødet 2. juni
Godkendt

2. Opsamling siden sidst                                                                
• Konstituering ny bestyrelse 

OK – se vores hjemmeside www.landdistriktsraadet.dk 

• Aftale for Landsbypedelordning
Ordningen igangsat på grundlag af den foreløbige aftale med kommunen for så vidt 
angår de aftalte opgaver i Ore og Krogbølle. Det skal dog bemærkes, at der er lidt 
problemer omkring bortskaffelse af tang fra stranden. Det undersøges om tangen kan 
bruges i biogasanlæg.

• Sommerhøjskole
Sommerhøjskolen foregår fra d. 11 – 15. oktober, hvor man bl.a. skal arbejde med 
etablering af lokalråd i Hasmark / Norup området og se på de nye muligheder, der 
har åbnet sig for Skovløkkeområdet efter at Odinsbroen er kommet. De to områder er  
tildelt hver 5 fripladser til kurset, men hvis de ikke udnytter alle pladserne – så vil de 
resterende udbydes til andre lokalråd i kommunen. Se omtale af Sommerhøjskolen på 
www.nordfynstema.dk 
 

• Forskønnelse gadekær og præmie
Rigtig mange har taget udfordringen op om at bidrage til forskønnelser i deres 
lokalområde. Følgende er derfor, som lovet, blevet præmieret med et flot borde-
bænkesæt: Bladstrup, Særslev, Skovløkken, Bederslev og Skamby og flere er på vej.

• Forsikring af lokalråd og landsbypedeller
Der er flere meninger om hvorvidt det er nødvendigt at have en forsikring som 
lokalråd eller forening. Spørger man en forsikringsmand er han ikke i tvivl, mens 
andre mener, at man som person er dækket af ens egen forsikring. Vurderingen går 
bl.a. på om der er tale om et ansættelseslignende forhold, når vi taler landsbypedeller.
Bo følger op på om det er muligt at lave en kollektiv forsikring for alle lokalråd i 
kommunen til en rimelig pris.  

• Udviklingsmidlerne
Der er afsat midler til projekt ”Landsbybutikkens Fremtid”, som Bårdesø Brugs og 
Ore Købmandsbutik deltager i. I projektet indgår et antal familier, som har forpligtet 
sig til at handle i nærbutikkerne i en given periode. De indkøbte varer måles og 
sammenlignes med tilsvarende køb i nærmeste supermarked. 

Krogsbølle støttes i projekt ”Blomstrende Landsby”, hvor de allerede er klar med 1. 
og 3. del. Det forventes, at 2. og 4. del er færdige inden maj 2015, hvor flaget gerne 
skulle hejses efter planen.
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Projekt Liv i Forsamlingshusene er omdøbt til ”Gang i Huset”. Der er møde om 
projektet d. 23. oktober. Veflinge, Østrup og Skåstrup forsamlingshuse har allerede 
budt ind med nogle spændende arrangementer, som der nok skal blive omtalt.

Kommunen har afsat en pulje på 500.000 kr., som kan søges til udvikling af de 
nordfynske landdistrikter, men ansøgningsfristen er allerede 28. september 2014.
Se vedhæftet annonce.

 
3. Møde med kommunen d. 11. september

• Emner til dagsorden (forslag fra Kjeld er vedhæftet)
Dialogmøde i henhold til samarbejdsaftale. 
Kjeld, Lillian og Bo S. er de foreløbige deltagere fra LDR.
Husk tilmelding til Bo S., hvis deltagelse ønskes. 

4. Referat fra andre møder og kurser / orientering om kommende.
Kjeld deltager i kursus om småskalaturisme på SDU i Slagelse. 

5. Nyt fra lokalrådene
• Ansøgning om støtte til projekt ved forsamlingshuset i Jersore (Niels Bo)

Spørg Keld Olsen, Vej og Parkafdelingen, om det er noget kommunen vil gå ind i  - 
ellers er det vel en opgave under pedelordningen.

6. Nyt fra LAG
Der er sidste møde i arbejdsgruppen d. 3. september. 
Beslutningen om, at Nordfyn, Assens, Kerteminde og Middelfart skal samles 
i et nyt stort LAG-distrikt står ikke til at ændre, trods gode argumenter herfor. 
Landdistriktsrådet er tiltænkt en plads i den nye bestyrelse. 
Der afholdes generalforsamling den 10. september. 

7. Eventuelt 

• Næste møde er aftalt til tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i Dalskovreden.

Bo Sigersted, fmd.

Punkter til opfølgning: Kollektiv ansvarsforsikring lokalråd – Bo S. følger op.
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