Referat af bestyrelsesmøde
Nordfyns Landdistriktsråd 5. april 2011, Dalene 40, Roerslev
Til stede: Bo Sigersted, Lillian Hansen, Jon B. Rasmussen, Henrik Nielsen, Hanne Bille
(Nordfyns Kommune), Michael Heuing (Nordfyns Kommune)
Afbud: Niels Bo Nielsen, Inge Stein, Birthe Rasmussen
Referent: Hanne Bille

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde
a. Udkastet om samarbejde til kommunen er undervejs. Niels Bo sender udkastet til Bo og
Hanne først.
b. Spørgsmålet om det er muligt at sende en kvitteringsmail, når lokalrådene opretter
statusrapporter på hjemmesiden er endnu uafklaret, men det lader til at være noget
besværligt at gennemføre. Med hensyn til, om vi kan lave en statistik over besøgende på
hjemmesiden, arbejdes der fortsat på sagen.
c. Bo ringer til Birgit Folden og hører, om hun kan skrive teksten i telebusfolderen om til et let
forståeligt sprog, og om denne tekst så kan komme i Ældrerådsavisen.
d. Bo har sendt pressemeddelelsen til aviserne. Lillian ringer til Lokaljournalen og Ugeavisen og
følger op.
e. Bo kontakter Tv2Fyn
f. Jon lægger pressemeddelelsen på hjemmesiden. Michael sender folderen som pdf til Jon.
g. Hanne beder Elsebeth Gaffron-Poulsen om at sende folderne om telebussen til hende med
intern post.
h. Referatet er godkendt.
2. Informationskampagne om digital post og teletaxi 16. april 2011
a. Baggrund for kampagnen:
i. Kommunen skæres 600.000 kr. i bloktilskud til porto. Derfor er det, for kommunen,
vigtigt at så mange som muligt benytter sig af muligheden for at tilsendt post fra
kommunen digitalt.
ii. Landdistriktsrådet vil gerne hjælpe kommunen og synliggøre sig selv
b. Bussen er bestilt. Der er bestilt 2 pc’er. Der er bannere til bussen og vi medbringer et
trekantskilt. Fra Nordfyns Kommune deltager Uffe Holst, Michael Heuing og Hanne Bille i
eventen den 16. april ved Søndersø Brugs.
c. Fremadrettet vil Michael have mulighed for at tage med rundt, men det aftales fra gang til
gang, om han har mulighed for at deltage. Maj måned er formodentligt udelukket.
d. Plan for dagen:
i. Tidsplan
1. 8.00 Bussen ankommer til Søndersø Brugs.
2. 10-14 mulighed for at få hjælp til at tilmelde sig digital post på borger.dk
ii. Uden for bussen

3.

4.

5.

6.

1. Er der et afspærret område, hvor bussen kan stå? Bo følger op på, om der
er stikkontakter. Hvis ikke, må vi kontakte materialegården og høre, om vi
kan få noget strømforsyning derfra.
2. På borger.dk-plakaterne skal det fremgå, at man kan komme ind i bussen
og få hjælp her og nu.
3. Landdistriktsrådet uddeler materiale om telebussen og om
landdistriktsrådet. I den forbindelse skal der laves en lille A5-folder om
landdistriktsrådet. Hanne skriver teksten, Jon laver layoutet, Lillian
kontakter Bianca Giese for at få et tilbud på trykning af folderne. Vi skal
bruge 150 stk.
iii. I bussen:
1. Lillian tager kaffe med. Jon medbringer en ekstra bærbar pc, som eventuelt
kan kobles til projektoren i bussen. Michael undersøger, om der er
projektor i bussen.
iv. I forbindelse med eventen orienterer Michael bibliotekerne om, at vi henviser folk
til dem, hvis de har brug for hjælp.
e. Fremadrettet er der mulighed for at få en standplads ved Skamby by night. Det koster dog
500 kr. at deltage
Ny fra lokalrådene
a. Morud har fået god pressedækning på deres projekt om trafiksikkerhed.
b. Der er muligvis ved at opstå et nyt lokalråd i området Bårdesø/Krogsbølle
Nyt fra LAG
a. LAG’en holder formodentlig generalforsamling den 2. maj. Det ligger dog ikke helt fast
endnu. Der er givet penge til Hjerteforeningen til udendørs træningsudstyr ved Bogense
Havn.
Generalforsamling/Årsmøde
a. Tirsdag den 24. maj.
i. Der skal annonceres senest to uger inden generalforsamlingen, det vil sige 10. maj.
Vi håber at kunne sætte annoncen i avisen allerede 3. maj. Det vil sige, at der er
deadline for indsendelse af annonce til Ugeavisen 29. maj.
1. Hanne retter annoncen til og sender den til Bo
2. Bo sender annoncen til Ugeavisen senest 29. maj (kl. 12?)
b. Hvor skal vi være?
i. Lillian undersøger, om vi kan være i Søndersø Medborgerhus, og hvad det koster
ii. Et alternativ er lokalerne hos Nordfyns Unge eller Kongslundskolen, hvor vi har
været de foregående år. Begge disse steder er gratis at låne.
c. Lillian og Niels Bo er på valg i år.
d. Lillian ringer til Carsten Abild for at høre, om han har mulighed for at være dirigent i år.
e. Oplægsholder: Bo undersøger, om en af oplægsholderne fra konferencen om lokalsamfund
har mulighed for at komme til årsmødet.
Næste møde finder sted 3. maj 2011 Dalene 40 Roerslev

