
Referat  

Landdistriktsrådet Nordfyn 27. september 2011, Dalene 40, Roerslev  

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

(Nordfyns Kommune) 

Afbud: Birthe Rasmussen 

Referent: Hanne Bille 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Referatet godkendes. Bo kontakter Birgit Folden med henblik på at få udbredt 

telebuskendskabet i Ældrerådsavisen. Det drøftes, at folderen ikke er særligt 

informativ. Skal dette tages op med kommunen eller Fynbus? Vil man eventuelt 

kunne få en oversigt over brugen af telebussen? 

 

2. Samarbejdsaftale med Kommunen 

a. Orientering fra mødet med Rudi Saltofte 

i. Vi planlægger, at landdistriktsrådet kan komme med på Erhvervs- og 

Udviklingsudvalgets møde den 10. november. Hele bestyrelsen deltager. 

ii. Bo har fået kontakt til Carsten Blomberg fra Landdistrikternes Hus. 

Carsten Blomberg vil gerne deltage i mødet med udvalget. 

iii. Der udarbejdes et notat som oplæg til drøftelsen med udvalget. Hanne 

skriver notatet på baggrund af det udkast, der tidligere har været sendt 

rundt og på baggrund af det, der blev talt om på mødet med Rudi 

Saltofte. Notatet sendes til landdistriktsrådet og til Rudi Saltofte til 

kommentarer. Herefter sendes det til Carsten Blomberg. 

iv. Hanne finder ud af, hvornår der er deadline for indlevering af materiale til 

udvalgets dagsorden (omtrent 14 dage før mødets afholdelse) 

 

3. Orientering fra Fjordens Dag-arrangement 

a. Ændret strategi vedr. oplysning om Digital Post 

i. Der var ikke mange besøgende i bussen på Fjordens Dag. Kommunens 

webmaster, Michael Heuing, overvejer en ny strategi for udbredelse af 

kendskabet til digital post. Landdistriktsrådet er klar til at indgå 

samarbejde igen, hvis Michael har brug for det. 

 

4. Nyt fra lokalrådene 

a. Nørreby har holdt borgermøde vedr. skolestrukturen. Der var et stort fremmøde 

og de fremmødte fik stillet mange gode spørgsmål til de seks politikere, der 

deltog i borgermødet. 

b. Morud har holdt et positivt møde med kommunen om trafiksikringen af krydset i 

Morud. Der har været frivilliguge, hvor lokalrådet var aktivt. 

c. Skamby har holdt troldefest. Det bød på et spændende foredrag med Bubber, 

men desværre var foredraget ikke velbesøgt. 



d. Landdistriktsrådets bestyrelse skal overveje, om landdistriktsrådet bør have en 

ikke-partipolitisk holdning til f.eks. skolestrukturen. Landdistriktsrådets holdning 

kunne gå på betydningen for lokalsamfundene, bæredygtigheden, fagligheden, 

økonomien, appellere til bred enighed osv. 

 

5. Nyt fra LAG 

a. LAG Nordfyn har holdt møde og har delt penge ud til nye projekter. Hjemmesiden 

www.lagnordfyn.dk er blevet frisket op, og LAG koordinatoren har udarbejdet et 

nyhedsbrev, som er sendt rundt til LAG’ens medlemmer. 

 

6. Eventuelt 

a. Næste møde bliver udvalgsmødet den 10. november kl.16.00, mødelokale 5 

Otterup Rådhus. 

b. Lillian har fået ny mail: lh36@123dk.dk  

 

 

http://www.lagnordfyn.dk/
mailto:lh36@123dk.dk

