
Referat af bestyrelsesmøde 

Nordfyns Landdistriktsråd 19. Maj 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. 

Til stede: Jan, J. Sørensen, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen, Jon B. Rasmussen, Henrik Nielsen, 
Hanne Bille(Nordfyns Kommune) 

Fraværende: Karen Margrete Andreasen, Inge Stein 

Referent: Hanne Bille 

1. Orientering og status siden sidst ved formanden. 

a. Hanne er tilbage fra barsel 
b. Jan har fået nye arbejdsopgaver, og vil derfor fremover have mindre tid til 

frivilligt arbejde. Derfor agter han ikke at genopstille til bestyrelsen ved 
repræsentantskabsmødet. 

c. Hårslev lokalråd har haft stiftende generalforsamling. 
2. Hjemmeside og forvaltning af samme 

a. Der har været nogle misforståelser omkring, hvad der var et ønske om tilbud, og 
hvad der var en reel bestilling. Desuden synes bestyrelsen, at regningen virker 
en smule høj. Jan taler med hjemmesidedesigneren og finder en løsning. 

b. Jan har fået koderne til hjemmesiden, så vi selv kan lægge tekster og billeder 
ind. Jon vil muligvis kunne lave formularer osv., når han har undersøgt, hvilken 
udbyder der er tale om.  

3. Økonomi 

a. Status. Lillian undersøger, hvor mange penge landdistriktsrådet har på kontoen. 
b. Kommunal bevilling og anvendelse heraf. Nordfyns Kommune har bevilliget 

10.000 kr. til lokalrådsarbejde. Bliver disse penge udbetalt til landdistriktsrådet, 
og i givet fald hvornår? Hanne undersøger dette. 

c. I 2010 udbetaler landdistriktsrådet 1.000 kr. pr. deltagende lokalråd på 
baggrund af bevillingen fra Nordfyns Kommune. Fremover vil uddelingen af 
midler til lokalråd gennem landdistriktsrådet afhænge af den årlige kommunale 
bevilling. 

d. Flere fynske kommuner har tilsyneladende fået 250.000 kr. gennem 
landdistriktspuljen. Da det er det samme beløb, der går igen, undersøges dette 
nærmere. Har Nordfyns Kommune også modtaget et sådant beløb, og hvordan 
tænkes det anvendt? 

4. Repræsentantskab 

a. Repræsentantskabsmødet holdes tirsdag den 22. juni 2010 kl. 19.00 på 
Kongslundskolen. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. 

b. Hvem er på valg: I 2009 var Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen og Jan Sørensen på 
valg. I 2010 er det derfor Karen Margrete Andreasen, Inge Stein, Jon B. 
Rasmussen og Henrik Nielsen, der er på valg, såfremt de ønsker at genopstille. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. 

c. Lillian taler med Carsten Abild, om han vil være dirigent igen. 
d. 4 uger inden repræsentantskabsmødet afholdes skal det annonceres jf. 

vedtægterne. Nordfyns Landdistriktsråd annoncerer i Lokaljournalen. Annoncen 
skal bringes den 26. Maj. Hanne udarbejder annonceteksten, sender den til 
Lillian, der sender den videre til avisen. 



e. Annoncen indeholder oplysninger om tid og sted for repræsentantskabsmødet, 
dagsorden jf. vedtægterne, oplysninger om statusskemaet på hjemmesiden, 
oplysninger om økonomisk tilskud på 1.000 kr. pr. lokalråd, såfremt man sender 
minimum 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet. Derfor skal 
statusskemaet være tilgængeligt på www.landdistriktsraadet.dk fra og med den 
26. maj, hvor avisen udkommer. 

f. Lokalrådene skal kontaktes direkte i forbindelse med repræsentantskabsmødet.  
i. Jan kontakter: Søndersø, Skamby, Hårslev, Bogense, Skovby, Ore og 

Otterup 
ii. Lillian og Bo kontakter: Nørreby, Krogsbølle, Nordfyns Unge, Grindløse 

Klaverforening og Særslev 
iii. Jon kontakter Morud. 

g. Hanne sender annonceteksten ud med referatet 
5. Eventuelt 

a. Apropos den igangværende debat om Udkantsdanmark, kunne landdistriktsrådet 
og LAG’en gå sammen om at holde en konference med opfordring til debat? 
Landdistriktsrådet har meget begrænsede midler til at gennemføre et sådant 
arrangement, men LAG’en har en vis sum penge, og 10 % af folkeoplysningens 
midler skal bruges til debatskabende arrangementer under forudsætning af, at 
mødet er offentligt. Dette oplæg vil blive præsenteret for den nye bestyrelse, 
som opfordres til at følge op på idéen. 

b. Henrik uddeler Sognebladet for Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. 

 


