
REFERAT 

MØDE OM ANSØGNING TIL NORDFYNS KOMMUNE 4. AUGUST 2008 

Dato 12. august 2008

MØDEFORUM: Nordfyns Landdistriktsråd 

DELTAGERE: Jan Sørensen, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen, Nils Mogensen Svalebøg, Hanne Bille 

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

REFERENT: Hanne Bille 

 

Mødet omhandlede den ansøgning om samarbejde og økonomisk støtte, som Erhvervs- og Fritidsudvalget i Nordfyns 

Kommune behandler den 28. august. 

 

Udkastet til ansøgningen blev gennemgået og bearbejdet.  

 

Derudover diskuterede de fremmødte, hvad efteråret skal bruges til, og hvilke fokusområder landdistriktsrådet skal satse 

på. 

 

Fire fokusområder blev foreslået: 

1. Stier 

2. Kollektiv trafik, herunder trafiksikkerhed 

3. Planlægning, herunder udvikling og bosætning 

4. Tomme huse. 

 

ad 1. De mange stiprojekter og forslag til stiprojekter i Nordfyns Kommune ligger p.t. stille, bortset fra projektet 

Oplevelser for alle. Det er nødvendigt at danne sig et overblik over de mange forslag og se på, hvad der kan lade sig 

gøre, og hvornår. 

 

Koordineringen af de mange stiprojekter ligger i kommunen, mens Landdistriktsrådet, LAG' en og øvrige foreninger 

kan tages med på råd. Desuden skal alt omkring stier vendes i Det grønne råd.  

 

Landdistriktsrådet foreslår, at der holdes et orienterende møde med Thomas Mellergaard fra Teknik og Miljø og 

Nordfyns Erhvervsråd (der har haft at gøre med projektet Fremtidens nordfynske naturnet), om hvordan vi danner os et 

overblik og kommer videre. Dette skal ses i forhold til det nuværende arbejde med at lave kommuneplanen. 

 

Hanne kontakt til Thomas Mellergaard og forelægger ham forslaget. 

 

ad 2. Vi skal finde ud af, hvem der arbejder med planlægning af kollektiv trafik i kommunen 

 

ad 3. Nordfyns Kommune vil bede landdistriktsrådet om hjælp og input til den kommende kommuneplan. I den 

forbindelse vil landdistriktsrådet gerne holde et møde med urban designer Rudi Saltofte, der sidder i den projektgruppe, 

der tager sig af kommuneplanen. 

 

Kommunen forestiller sig, at landdistriktsrådets bidrag bliver til i tæt samarbejde med LAG Nordfyn. 

 

Hanne tager kontakt til Rudi og koordinerer planlægningen af mødet. 

 

ad 4. Nordfyns Erhvervsråd har længe haft et projekt i gang omkring de tomme, uudnyttede huse på Nordfyn. 

 

Fastlagte bestyrelsesmøder i �ordfyns Landdistriktsråd efterår 2008. 
Onsdag den 3. september kl. 19.00 

Onsdag den 1. oktober kl. 19.00 

Tirsdag den 11. november kl. 19.00 

Torsdag den 4. december kl. 19.00 – herefter julefrokost 

 

Alle møder finder sted på Dalene 40, Roerslev, 5450 Otterup. 

Ved næste møde, den 3. september, vil bestyrelsen formulere en pressestrategi. 


