Referat af konstituerende møde
Nordfyns Landdistriktsråd 14. juni 2011, Dalene 40, Roerslev
Til stede: Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen, Jon B. Rasmussen, Birthe Rasmussen,
Henrik Nielsen, Inge Stein, Hanne Bille (Nordfyns Kommune)
Referent: Hanne Bille
1. Konstituering af bestyrelsen.
a. Bestyrelsen ser fra dags dato således ud:
i. Bo Sigersted – formand
ii. Niels Bo Nielsen – næstformand
iii. Lillian Hansen – kasserer
iv. Jon B. Rasmussen – webansvarlig
v. Inge Stein
vi. Henrik Nielsen
vii. Pia Longet – 1. suppleant
viii. Lars Greve – 2. suppleant
2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 3. maj 2011.
a. Der er følgende muligheder for arrangementer til digital post/telebus-kampagnen:
i. Rosenfestivalen (august)
ii. Solsikkefesten (august) dog uden telebus-oplysning
iii. Fjordens dag (september)
iv. Arrangement i Bårdesø (ved Brugsen)
b. Der indhentes adresser på lokalrådsformændene
3. Opfølgning på årsmødet, idékatalog mm.
a. Landdistriktsrådet kan og skal ikke være politisk.
b. I første omgang vil landdistriktsrådet arbejde med at få rammerne for
samarbejdet med kommunen på plads. Niels Bo og Hanne udarbejder et udkast,
der kan drøftes ved landdistriktsrådets næste møde.
4. Nyt fra lokalrådene
a. Morud Lokalråds ”busbande” arbejder fortsat på bedre busforbindelser til byen.
Der er kontakt til Fynbus og et større undersøgelsesarbejde er sat i værk.
b. Skt. Hans-forberedelser fylder meget i de øvrige lokalråd
c. Det aftales, at Ole Grost, der har hjemmesiden www.nordfynstema.dk, inviteres
til at deltage i landdistriktsrådets møder, når han kan, til inspiration.
5. Nyt fra LAG
a. LAG’en har holdt generalforsamling på Nordfyns Folkehøjskole. Der har ligeledes
været afholdt et arrangement for LAG’er fra hele landet på Ditlevsdal Bisonfarm.
Arrangementet blev holdt i samarbejde med Fødevareministeriet. LAG Nordfyn
er den LAG, der har skabt flest arbejdspladser i hele Danmark. Den 24.-25. juni
afholdes LAG-årsmøde for alle LAG’er.
6. Eventuelt
a. Næste møde er tirsdag den 5. juli kl. 19.00 Dalene 40 Roerslev.
b. Vi følger op på henvendelsen fra ”Blomstrende Landsbyer”. Bo kontakter Peter
Holst fra Landdistrikternes Hus. Han har tilbudt at komme og fortælle mere om
projektet ”Blomstrende Landsbyer”.

