REFERAT

Dato 3.
september 2007

MØDEFORUM:

Nordfyns Landdistriktsråd

DELTAGERE:

Jan Sørensen, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen, Flemming Knudsen, Hanne Bille

FRAVÆRENDE:

Henrik Nielsen, Susanne Mann Skou, Inge Stein, Per Maegaard

REFERENT:

Hanne Bille

1. Post/Referater. Referatet fra den stiftende generalforsamling og vedtægterne skal
underskrives. Hanne får fat på Carsten Abild, der var dirigent ved den stiftende
generalforsamling.
2. Yderligere konstitueringer
a. Kasserer, Lillian Hansen
b. Sekretær, Hanne Bille (Nordfyns Kommune)
3. Økonomisk ansøgning
a. Indenrigsministeriets Landdistriktspulje
i. Jan Sørensen laver en ansøgning på 50.000 kr.
b. Nordfyns Kommune
i. Jan Sørensen laver en ansøgning på 50.000 kr.
c. Lillian skaffer SE(/CVR) nummer og finder en bank. Eftersom vi ikke er gift med
nogen, vælger Lillian den bank, der giver det bedste tilbud.
d. Hanne sender de endelige vedtægter til Lillian
4. Formalisere arbejdet med lokalforeninger til råd. Vi lader os inspirere af Jens Leds
råd og stræber efter, at alle borger/sogneforeninger får status af lokalråd. De enkelte
foreninger kan dog beholde deres gamle navn, men det er vigtigt, at foreningen fungerer
som lokalråd.
Vi udarbejder en vejledning om lokalråd.
5. Lokalisering og kortlægning af lokalforeninger. Der ligger et stort arbejde i at finde
de eksisterende lokalråd, borger- og sogneforeninger mm. Foreninger, der fungerer som
lokalråd kan gemme sig under mange navne, og nogle steder fungerer forsamlingshuset
som lokalråd.
Vi forsøger at skabe kontakt til de eksisterende foreninger gennem pressen. Vores
umiddelbare pressestrategi er at få en artikel om landdistriktsrådet i de to lokalaviser samt
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i Nordfynssektionen i Fyens Stiftstidende. Det gør ikke noget, at tre forskellige personer
lader sig interviewe til tre forskellige aviser om samme emne. Det overordnede emne er,
at vi skal oprette lokalråd, og at vi vil have alle med.
a. Niels Bo kontakter Birgit Folden på Områdeavisen
b. Flemming kontakter Tommy Andersen på Otterup Avis
c. Hanne kontakter Klaus Wind på Fyens Stiftstidende
Jan skriver en mail til Karin fra Særslev Lokalråd for at høre, om hun eventuelt kan finde
lokalråd/borgerforeninger mm i den daværende Søndersø Kommune.
6. Indkalde og behandle jf. vedtægternes § 3. Efter oprettelsen af lokalråd er vores
fornemste opgave at indhente inspiration fra hele kommunen. Det letter arbejdet, hvis vi
kan udpege konkrete områder til lokale entreprenører.
7. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
8. Repræsentantskab. 2 repræsentanter fra hvert lokalråd.
9. Forretningsudvalg? Ikke i første omgang.
10. Hjemmeside. Har vi behov for en? Muligheden for at få en fane under både kommunens
og LAG’ ens hjemmeside diskuteres. Hanne opretter en fane på kommunens hjemmeside,
ligesom den fane LAG’ en har. På denne underside ligger en kort beskrivelse af
landdistriktsrådet samt listen over bestyrelsen og vedtægterne.
11. Workshop den 11. september på Harridslevgaard. Jan orienterer om mulighederne.
12. Fremsendelser/anbefalinger. Ingen endnu
13. Nyt fra LAG. Niels Bo orienterer om LAG’ en. LAG’ en havde sit første bestyrelsesmøde
den 22. august. Resten af bestyrelsen blev konstitueret, og det er en god og energisk
LAG. LAG’ en vil sørge for, at alle relevante mails sendes til bestyrelsen og suppleanterne
med det samme.
14. Eventuelt.
a. Flemming Knudsen mailer sin mail-adresse.
b. Fremtidige møder. Det diskuteres, om vi skal lægge vores møder efter LAG’ ens
møder til at begynde med, for derefter at lægge dem før LAG’ ens møder senere
hen. Slutningen bliver, at de to foreningers møder, som tiden går, vil komme ind i
en cyklus, så problematikken er til at overse.
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c. Kommende møder i landdistriktsrådet:
i. onsdag d. 3. oktober 2007 kl. 19.00. Dalene 40, Roerslev, 5450 Otterup
ii. onsdag d. 21. november 2007 kl. 19.00. Dalene 40, Roerslev, 5450 Otterup
iii. december står åben
iv. 16. januar 2008 kl. 19.00. Dalene 40, Roerslev, 5450 Otterup
d. Indkaldelsen sendes ud med referatet.
e. Formanden tager dagsordenen med til møderne.

Således opfattet af
Hanne Bille, Nordfyns Kommune
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