Referat af bestyrelsesmøde
Nordfyns Landdistriktsråd 3. november 2010, Dalene 40, Roerslev
Til stede: Bo Sigersted, Inge Stein, Henrik Nielsen, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen, Hanne
Bille(Nordfyns Kommune)
Afbud: Jon B. Rasmussen
Gæster: Birthe, Veflinge og Omegns Borgerforening og Ole Grost, Veflinge stifter af
www.nordfynstema.dk
Referent: Hanne Bille
Præsentation bordet rundt.
Ole tilbyder at kontakte Hårslev Borgerforening for at høre, om foreningen vil være med i
landdistriktsrådet
Referat ifølge dagsordenen
1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 7. sept.
a. Referatet fra mødet den 7. september godkendes
b. Der er ingen rettelser eller tilføjelser til udkastet til statusrapporten, der skal
bruges i forbindelse med forankringen i kommunen. Når udvalgsforankringen er
på plads, holder landdistriktsrådet et møde om samarbejdets form med det
pågældende udvalg. Forankringen vil blive afklaret efter 17. november
c. Vedtægterne med ændringerne skrives under. Jons underskrift mangler. Når alle
har skrevet under på vedtægterne, sendes de til bestyrelsen og lægges på
hjemmesiden
2. Post
a. De 10.000 kr. fra Nordfyns Kommune er gået ind på kontoen. Som aftalt deler vi
1.000 kr. ud i tilskud til de lokalråd, der mødte op til årsmødet
b. Orientering om puljer. Landdistriktspuljen har ansøgningsfrist 15. december
3. Orientering fra formanden om mødet med Nordfyn Erhverv, Nordfyns Kommune og LAG
Nordfyn angående Nordfyns landdistriktspolitik
a. Der afholdes et temamøde om landdistriktspolitikken, hvor borgere og politikere
bliver indbudt. Mødet skulle gerne holdes i slutningen af november måned. Lars
Oxenvad fra LAG Nordfyn udtænker 4 hovedtemaer til temamødet. Niels Bo
mødes med Lars Oxenvad den 8. november og hører, hvor langt han er nået
med planlægningen. Der er enighed om, at landdistriktspolitikken skal
konkretiseres, før den bliver operationel.
4. Nyt fra lokalrådene
a. Nørreby har holdt oktoberfest. Det var en stor succes, hvor både unge og gamle
deltog. Veflinge har også holdt oktoberfest.
b. Der er ikke kommet flere statusskemaer. Derfor sender vi statusskemaerne pr.
post til de lokalråd, der mangler at indsende skemaerne. Det fremgår af
referatet fra 7. sept. Pkt. d2 hvilke lokalråd, der er tale om.
c. Kontaktoplysningerne fra de indkomne skemaer lægges på hjemmesiden. Hanne
sender oplysningerne til Jon

5. Nyt fra LAG
a. LAG’ens koordinator, Anders har fået nyt job og fratræder sin stilling hos Nordfyn
Erhverv med udgangen af november. LAG’en holder møde den 8. november for
at finde ud af, hvad der sker fremadrettet.
b. LAG’en synes, at telebusprojektet er en kommunal opgave. Det viser sig, at der
faktisk findes en folder om telebusordningen. Det er en smule forvirrende, og
det tyder på, at der har været en kommunikationsbrist et sted i kommunen,
siden LAG’en ikke blev oplyst om dette, da kommunen henvendte sig. Niels Bo
undersøger sagen og taler med Kim Johansen (formand for Teknik og
Miljøudvalget). Kunne det evt. være en idé at bruge noget spalteplads på
kommunens faste sider i Ugeavisen på at fortælle om telebusordningen?
6. Fokusområder for det kommende år
a. Vi afventer nyt om temamødet om landdistriktspolitikken.
b. Forslag om at lokalrådene laver en fælles kalender med aktiviteter
7. Evt.
a. Ole bestyrer sitet www.nordfynstema.dk. Nordfynstema er et site med Nordfyn i
fokus. Der tilbydes informationer om Nordfyn, oplæg til debat mm. Foreninger
og andre, der gerne vil have noget lagt ind på siden kan skrive til
post@nordfynstema.dk, så vil Ole sørge for, at det bliver stillet nydeligt op.
b. Henrik tager nogle eksemplarer af Sognebladet med til næste møde
Næste møde finder sted i lokalerne på Dalene 40, onsdag den 1. december 2010 kl. 19.00

