Nordfyns Landdistriktsråd
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. maj 2011

Til stede: Bo Sigersted, Lillian Hansen, Jon B. Rasmussen og Niels Bo Nielsen.
Afbud fra: Hanne Bille, Inge Stein, Birthe Rasmussen og Henrik Nielsen.
Referent: Bo Sigersted

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 5. april 2011.
 Referat godkendt.
2. Opfølgning på informationskampagnen for Digital Post og Teletaxi


Orientering om kampagnen d. 16/4 ved SuperBrugsen i Søndersø. Der var bred
enighed om, at det havde været en god dag. Placering af kampagnebussen ved siden af
indkøbsvognene var perfekt, mens flagene og skiltene med ”Mere Nordfyn for
pengene” og ”Digital Post på Borger. dk” sørgede for øget blikfang. Tilstede var vi 3
fra bestyrelsen og 4 fra Kommunen. På parkeringspladsen oplevede vi en pæn
interesse for vores budskab og fik omdelt meget oplysningsmateriale. Ligesom det
også lykkedes at få oprettet en del personer på Borger. dk med deres NEM ID.



Næste planlagte kampagne er fredag d. 13. maj på Skamby Friskole. Det klarer Bo selv
med lidt hjælp fra Jon. Michael fra Kommunen er forhindret i at deltage.



Forslag / planer for lignende arrangementer i Kommunen blev efterlyst. Der blev
nævnt Solsikkefesten i Morud og Rosenfestivalen i Bogense. Men også mindre
arrangementer som i Skamby vil være fine. Michael, som er tovholder for Kommunen
vil meget gerne have nogle datoer af hensyn til planlægningen.



Vi har fået navneskilte med Landdistriktsrådets logo til hele bestyrelsen.



Jon har fået trykt en stak foldere med orientering om Landdistriktsrådet, hvoraf der er
omdelt nogle til bibliotekerne i Kommunen. Det er planen, at folderne også skal ud i
butikker rundt om i kommunen sammen med andet oplysningsmateriale.

3. Nyt fra lokalrådene




Krogsbølle Lokalråd er blevet medlem af Landdistriktsrådet
Nørreby Borgerforening bliver til Nordfyns Perle og nyt lokalråd.
Der arrangeres cirkus i Nørreby.

4. Nyt fra LAG
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Der er generalforsamling d. 9. maj i LAG. – ellers ingen nye tiltag lige nu.
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5. Generalforsamling / årsmøde d. 24. maj kl. 19.00 i medborgerhuset, Søndersø.


Annoncering i Ugeavisen og Lokaljournalen skal ske senest 10. maj. Hanne har tilrettet
annoncen fra sidste år. Karsten Abild bliver ordstyrer og har vist også lovet at sige et par
ord. Lillian søger for kaffe, øl, vand, m.v.



Dagsorden ifølge vedtægterne. Lillian og Niels Bo er på valg. Normalt består bestyrelsen
af 7 medlemmer, men da vi kun har været 6 i bestyrelsen er der kun 2 på valg i år. Næste
år bliver det Inge, Jon, Henrik og Bo S., som er på valg.



Lillian har afleveret regnskabet til revisor. Regnskaberne skal underskrives af
bestyrelsen inden årsmødet.



Bo sender mail med indkaldelse til de lokalråd som er medlem af Landdistriktsrådet.

6. Eventuelt


Næste møde er årsmødet d. 24. maj. Vi mødes kl. 18.30 for at gøre klar.

20-05-2011

