Dato 7. januar 2009

REFERAT
MØDE I NORDFYNS LANDDISTRIKTSRÅD 4. DECEMBER 2008
MØDEFORUM:

Nordfyns Landdistriktsråd

DELTAGERE:
FRAVÆRENDE:

Jan Sørensen, Lillian Hansen, Susanne Mann Skou, Niels Bo Nielsen, Henrik Nielsen, Inge Stein, Hanne
Bille
Per Maegaard

REFERENT:

Hanne Bille
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Post/referater
Økonomiske ansøgninger
a. Ore lokalråd har indkaldt til debat i Skåstrup Forsamlingshus den 12. januar. De søger os om 3.000 kr.
b. Ovenstående rejste en debat, om vi skulle give Ore lokalsråd samt de øvrige lokalråd 3.000 kr. hver.
Det skal understreges, at pengene er til initiativer i forbindelse med lokalorganisering.
i. Der er p.t. syv råd: Morud, Ore, Skovby, Nørreby, Nordfyns Unge, Krogsbølle og Særslev.
Det betyder en samlet sum på 21.000. kr.
ii. Lillian sendes breve ud og kontakter folk om pengene, begrundelsen og betingelsen. Jan
sender Ores kontonr. til Lillian og sender Ore Lokalråd et tilsagn.
iii. Der skal køres presse på historien
Lokalråd, Opsamling på mødet med Kim Lundshøj m.fl.
a. Der blæste positive vinde ved mødet med Kurt Christensen og Kim Lundshøj, og der afventes møde i
Erhvervs- og Fritidsudvalget i december*. Ansøgningen er uændret bortset fra den økonomiske side
af sagen, hvor vi, i stedet for at bede om 280.000 over tre år med udbetaling af støtte til
landdistriktsrådet og til lokalrådene hvert år, beder om i alt 65.000 kr.
PR
a. Sander Schmidt fra Fyens Stiftstidende er interesseret i at lave en historie.
Nyheder fra LAG, diverse udvalg mm.
a. Det kører rigtigt flot for LAG Nordfyn. LAG’ en modtager mange henvendelser fra interesserede
idémagere, og nogle af disse henvendelser udmunder i konkrete ansøgninger, som LAG’ens
bestyrelse tager stilling til ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Repræsentantskab og generalforsamling
a. Vi laver en køreplan for repræsentantskabet og generalforsamlingen. Ultimo februar.
Evt.

Jan Sørensen mailer rundt om næste møde, der vil ligge i januar.

* Ved mødet blev ansøgningen imødekommet

