Dato 10. juni 2009

REFERAT
MØDE I NORDFYNS LANDDISTRIKTSRÅD 9. JUNI 2009
MØDEFORUM:

Nordfyns Landdistriktsråd

DELTAGERE:
FRAVÆRENDE:

Jan Sørensen, Lillian Hansen, Jon Rasmussen, Niels Bo Nielsen, Inge Stein, Karen Margrete Andreasen,
Hanne Bille, Ole Andersen
Henrik Nielsen

REFERENT:

Hanne Bille

Indledende debat
Der er et lokalråd på vej i Søndersø(handelsstandsforeningen)
De vil gerne mødes med Nordfyns Landdistriktsråd og høre om mulighederne for samarbejdet.
Hanne undersøger, hvem der kan blive kontaktperson i kommunen, mens hun er væk. Inge Stein melder sig som
sekretær i Hannes fravær, mens den koordinerende funktion skal ligge hos kommunen.
Dagsorden
1. Konstituering af nyvalgt bestyrelse
a. Jan J. Sørensen, formand
b. Niels Bo Nielsen, næstformand
c. Lillian Hansen, kasserer
d. Inge Stein, sekretær
Hanne sender navnelister og mails til Inge
Jan oplyser, at han ikke længere har fastnettelefon. Fremover træffes han kun på 40 31 84 31
2.

Prioriteringer og fokusområder 2009
a. Der er fire fokusområder i 2009
i. Kollektiv trafik. Der er bekymring i lokalsamfundene for den kollektive trafik i kommunen
fremover. Bekymringen er vokset efter artikler i pressen om truende nedlukninger af ruter.
Derfor vil landdistriktsrådet opfordre Nordfyns Kommune til at informere om, hvad der
gøres p.t. for at finde løsninger
ii. Formelle informationer – så vi kan undgå panik og laviner
iii. Bæredygtighed lokalt
iv. Lokale prioriteringer (enkeltsager)
b. Karen Margrete fortæller, at der er møde i Skåstrup Forsamlingshus den 19. august 2009 kl. 19.00.
Forsamlingshuset vil meget gerne have repræsentanter fra landdistriktsrådet med til mødet
c. Landdistriktsrådet opfordres til at læse forslaget til kommuneplanen www.nordfynskommuneplan.dk
Hanne undersøger, om der vil komme en ”pixi”-udgave af kommuneplanen
d. Landdistriktsrådet skal have en hjemmeside. Jon påpeger, at vi skal finde ud af, hvad vi vil med
hjemmesiden. Hvordan skal informationsniveauet være? Hvem henvender vi os til? Derudover skal vi
have en CMS-løsning. Det vil gøre det nemt for den ansvarlige at arbejde med.
i. Jon spørger Bent Solberg om løsningsmuligheder
ii. Niels Bo spørger Antilope It om løsningsmuligheder
e. Tilskud til lokalråd og deres arbejde i lokalsamfundene
i. I december 2008 besluttede bestyrelsen i landdistriktsrådet at give de dengang syv
eksisterende lokalråd et ekstraordinært tilskud på 3.000 kr. pr. lokalråd. Indtil videre er Ore
Lokalråd det eneste, der har henvendt sig og fået pengene. Vi sender en opfordring ud til de
pågældende kontaktpersoner. Lillian skal have kontonumre samt navne og funktioner på
kontaktpersonerne. Vi vedlægger et følgebrev, hvori der står, at pengene skal bruges til
aktiviteter i lokalsamfundet
ii. Derudover skal alle foreninger, der lader sig oprette som lokalråd under Nordfyns
Landdistriktsråd have et tilskud på 2.000 kr. Følgende lokalråd skal have 2.000 kr.: Skovby,
Morud, Nordfyns Unge, Ore, Bogense, Krogsbølle, Særslev, Grindløse Klaverforening. Vi
henvender os på ny til Tørresø, Otterup(Jan), Skamby(Lillian) og Søndersø(Jan)

iii. Lillian samler navnene på de nye kontaktpersoner og sender en liste til Jan, Inge og Hanne
3.

Eventuelt
a. Møder. Møderne afholdes fortsat kl. 19.00 på Dalene 40, Roerslev 5450 Otterup
i. Møder i 2009: 10. august, 19. oktober og 14. december
b. Ansøgninger. Hvilke ministerier og fonde kunne være relevante?
c. Landdistriktsrådet vil gerne foreslå, at der ansættes en fuldtids-fundraiser i Nordfyns Kommune.

Øvrigt:
Dette referat sendes til repræsentantskabet og bestyrelsen.
Vedtægterne vedhæftes
PDF om sagsgang vedhæftes

