Dato 27. nov. 2007

REFERAT
MØDE I NORDFYNS LANDDISTRIKTSRÅD 21. NOVEMBER 2007
MØDEFORUM:

Nordfyns Landdistriktsråd

DELTAGERE:

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

FRAVÆRENDE:

Henrik Nielsen, Susanne Mann Skou, Per Maegaard

REFERENT:

Hanne Bille

1) Post/referater
a) Referatet fra mødet den. 3. oktober 2007 godkendes
2) Økonomiske ansøgninger
a) Jan har indsendt:
i En elektronisk ansøgning til Indenrigsministeriets landdistriktspulje på 100.000 kr. (beløbet er
hævet fra 50.000 kr. i den oprindelige ansøgning)
(1) Indenrigsministeriet ønsker en uddybelse af, hvad vi vil bruge pengene til. Yderligere
oplysninger til vores ansøgning bliver behandlet med det samme, så vi behøver ikke vente til
næste ansøgningsrunde for at komme i betragtning. Jan uddyber budgettet med forventede
udgifter til web, seminar, markedsføring, kørsel, rådgivning mm.
ii En ansøgning til Region Syddanmark på 50.000 kr.
(1) Vi har endnu intet hørt, så Jan kontakter Carsten Abild
iii En ansøgning til $ordfyns Kommune på 50.000 kr.
(1) Kommunen har bevilliget 5.000 kr. til drift. Nordfyns Landdistriktsråd er lidt ærgerlig over
kommunens brev, så Jan skriver et svar til kommunen.
3) Lokalråd
a) Lokalisering.
iv Ved sidste møde blev det besluttet, at:
(1) Lillian renskrev sine noter om borgerforeninger mm. i gl. Otterup
(2) Jan renskrev sine noter om borgerforeninger mm. i gl. Bogense
(3) Susanne undersøgte, hvad der findes af borgerforeninger mm. i gl. Søndersø
v Der er fundet mange foreninger, så derfor beslutter Nordfyns Landdistriktsråd at dele kommunen
mellem bestyrelsen, således at:
(1) Lillian og Flemming tager det område, som $ordfyns Unge dækker
(2) Niels Bo tager sig af Nørreby, Klinte og Grindløse
(3) Inge og Jan tager sig af Ore, Skovby, Smidstrup og Bogense
(4) Hanne kontakter Karin Kjemtrup fra Særslev lokalråd, der dækker Særslev, Ejlby og Melby
sogne og finder ud af, om der skulle være nogen i lokalrådet, der kunne tænke sig at være
repræsentant i landdistriktsrådet.
b) Formalisering/vejledning.
vi Der skal udarbejdes en vejledning, så folk kan se, hvad det indebærer at blive et lokalråd.
Parolen må være: ”Kald jer, hvad I vil, blot I fungerer som lokalråd”. Der er enighed om, at
reglerne skal være så smidige som muligt, så alle får mulighed for at være med. Blandt andet vil
en allerede eksisterende forening kunne tegne lokalområdet, hvis det viser sig at være for svært
at samle områdets foreninger og lave en ny, overordnet bestyrelse.
4) Indsamle og behandle § 3
a) Intet at tilføje

5) Indkomne forslag
a) Intet at tilføje
6) Fremsendelse/anbefalinger
a) Intet at tilføje
7) PR
a) Dagspressen.
vii Lillian har stor succes med at komme i medierne, så hun kontakter Klaus Wind fra Fyens
Stiftstidende.
b) Hjemmeside
viii Jan har forslag til hjemmesiden, der vil gøre landdistriktsrådets funktion mere overskuelig og
klar.
8) %yt fra LAG/diverse udvalg mm.
a) LAG’ en (Nordfyns lokale aktionsgruppe) er blevet forhåndsgodkendt og udviklingsstrategien er
under udarbejdelse.
b) Informering om kommunens udviklingsplan inden for erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi. Jan
og Hanne giver kort referat fra workshop 2 og 3 på hhv. Harridslevgaard Slot og Nordfyns
Gymnasium. Der er enighed om, at der er kommet meget ud af de tre workshops, som både LAG og
landdistriktsrådet kan tage med sig.
9) Repræsentantskab og generalforsamling
a) Generalforsamlingen finder sted onsdag den 27. februar 2008. Stedet findes senere.
10) Evt.
a) Landdistriktsrådet skal hjælpe foreningerne med gamle projekter, der er blevet skrinlagt, men som
vil være relevante at genoplive. Vi skal være gode til at forklare forskellen på LAG og
landdistriktsråd. Landdistriktsrådet skal endvidere slå på, at det kan hjælpe med at udarbejde
lokalplaner.

