
Referat af bestyrelsesmøde 

Nordfyns Landdistriktsråd 31. januar 2011, Dalene 40, Roerslev 

Til stede: Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen, Jon B. Rasmussen, Hanne Bille 

(Nordfyns Kommune) 

Afbud: Henrik Nielsen, Inge Stein 

Referent: Hanne Bille 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. november. 

a. Referatet godkendes, dog bemærkes det, at pkt. 6a er aflyst 

2. Ingen post 

3. De, der er berettiget til tilskud, er de lokalråd, der var repræsenteret ved årsmødet. 

Lillian undersøger, om hun har alle de nødvendige oplysninger for at kunne udbetale 

tilskuddet. 

4. Landdistriktsrådet hører under Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Rudi Saltofte er 

kontaktperson i forhold til udvalget. Der er endnu ikke kommet en endelig afklaring om 

landdistriktspolitikken. I planstrategien vil landdistriktspolitikken også blive nævnt. 

Hanne spørger Rudi Saltofte om LAG’ens og Landdistriktsrådets fremtidige involvering i 

arbejdet. 

5. Lokalrådene 

a. Der er kommet én statusrapport siden sidst. Så nu er der i alt 6 indkomne 

rapporter. 

i. Statusskemaet får fremover sit eget punkt på hjemmesiden, så folk 

nemmere kan finde det. 

ii. Statusskemaet ændres en smule, så det fremover bliver muligt at se, om 

det er et helt nyt skema, der er sendt eller om det blot er rettelser til et 

eksisterende skema. 

b. Hårslev og Veflinge vil gerne være medlemmer. Bo scanner statusskemaet og 

sender det til dem. 

c. Birthe (efternavn?)fra Veflinge vil gerne være med i bestyrelsen. Birthe kan 

indtræde direkte i bestyrelsen qua den fuldmagt bestyrelsen fik ved årsmødet til 

at finde en person, der kunne besætte den ledige plads. 

6. LAG Nordfyn har fået ny koordinator. Der arbejdes på, hvordan ansættelsen formelt 

skal være. LAG’en har tildelt 3 projekter støtte siden sidst. 

7. Forslag om at hjælpe kommunen med at udbrede budskabet om digital post. Der 

aftales et møde mellem kommunens webmaster, Niels Bo og Hanne hurtigst muligt. Det 

kunne være en idé at oplyse om telebusordningen ved samme anledning. En idé kunne 

være et roadshow, hvor vi kørte rundt i kommunens projektbus og hjalp folk med at 

oprette sig via borger.dk. 

8. Indtil næste møde opfordrer bestyrelsen sig selv til at tænke over projekter, vi vil 

kunne søge penge til. 

9. Næste møde finder sted onsdag den 2. marts kl. 19.00 på Dalene 40, Roerslev 


