
Referat af møde i Landdistriktsrådet Nordfyn 6. dec. 2011  
 

Til stede: 

Landdistriktsrådet: Bo Sigersted, Henrik Nielsen, Jon B. Rasmussen, Lars Greve, Lillian 

Hansen. 

Udvalgsformand, Erhvervs- og Udviklingsudvalget: Kurt Christensen 

Nordfyns Kommune: Hanne Bille 

Afbud: Inge Stein, Niels Bo Nielsen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 27. sep. 2011.  

a. Referatet godkendes 

2. Samarbejdsaftale med kommunen 

a. Opfølgning på mødet med Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 10. nov. 

2011  

i. Kommunalbestyrelsen er efterfølgende blevet orienteret om processen for 

samarbejde. Kurt Christensen tager landdistriktsrådets foldere med og 

uddeler dem ved næste kommunalbestyrelsesmøde. 

ii. Samarbejdet kunne f.eks. være om markedsføring af kommunen. Der 

kunne samarbejdes om at etablere cykelruter, henvisninger til de 

interessante steder i lokalsamfundene, skøn natur mm. Landdistriktsrådet 

og lokalrådene har bedre kendskab til landsbyernes kvaliteter og vil 

måske have lettere ved at få en dialog i gang med lokalsamfundet 

b. Hvad skal/kan samarbejdsaftalen indeholde? 

i. Indholdet i samarbejdsaftalen skal være konkret og lavpraktisk. Der 

tages udgangspunkt i det notat, der allerede er udarbejdet, og som 

dannede grundlaget for mødet 10. nov. og i den samarbejdsaftale, som 

lokalrådene i Næstved Kommune har lavet med kommunen. 

ii. Landdistrikternes Hus tilbyder at hjælpe landdistriktsrådet med at 

udarbejde udviklingsplaner for lokalsamfundene og at styrke samarbejdet 

mellem kommunen og lokalsamfundene. Landdistrikternes Hus kører 

blandt andet hjemmesideløsningen Infoland (www.infoland.dk) . Udover 

at være en hjemmeside for Landdistriktsråd og lokalsamfund, fungerer 

Infoland også som netværk for de lokalsamfund over hele landet, der 

benytter sig af løsningen. Landdistrikternes Hus har også tilbudt at nogle 

af lokalsamfundene som led i udviklingsprocessen kan deltage i 

udviklingsprogrammet Blomstrende Landsbyer, som skal være med til at 

gøre det attraktivt at bo og leve på landet. Dette er dog alt sammen 

løsninger, der kræver en vis økonomi at gennemføre. 

iii. Findes der en velkomstpakke til nye beboere i kommunen? Og vil 

lokalsamfundene eventuelt kunne få lov at vedlægge deres egen 

velkomstinformation? 

c. Handleplan 

i. Bo Sigersted udarbejder et udkast til samarbejdsaftalen, som sendes 

rundt til kommentering i landdistriktsrådet, hos Kurt Christensen og hos 

Hanne Bille og Rudi Saltofte. Det aftales, at Bo har udkastet færdigt 

inden jul. Udkastet indeholder et oplæg til økonomi.  



ii. Vi stiler mod, at det færdige forslag til samarbejdsaftalen kan komme på 

Erhvervs- og Udviklingsudvalgets dagsorden i januar, hvorefter den 

sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kurt Christensen 

orienterer kommunalbestyrelsen om processen på næstkommende 

kommunalbestyrelsesmøde den 15. dec., hvor han, som nævnt, også vil 

dele folderne ud. 

3. Nyt fra lokalrådene 

a. Ore Sogn har holdt kalendermøde, hvor områdets institutioner mm har planlagt 

arrangementer i lokalområdet for næste år. De afventer et møde med 

grundejerforeningen ved sommerhusområdet, og så har de ønske om at 

samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

b. Morud er i færd med at gennemføre en brugerundersøgelse for at finde ud af, 

hvornår borgerne bruger busserne/rutebilerne. Ligeledes er der gang i et projekt 

om fjernvarme og solceller. 

c. Skovby har udgivet Sognebladet, som Henrik Nielsen deler ud til 

landdistriktsrådet. 

d. Nordfyns Unge har holdt børneteater med stor succes. Der er også afholdt 

børnediskotek. 

4. Nyt fra LAG  

a. Punktet springes over, da Niels Bo Nielsen ikke er til stede til at fortælle om LAG-

aktiviterne. 

5. Nye tiltag – hjertestartere 

a. Landdistriktsrådet har fået en henvendelse om salg og opsætning af 

hjertestartere. Det drøftes, om det er noget, landdistriktsrådet skal gå ind i. 

Dette overvejes til næste møde. 

6. Næste møde 

a. Næste møde finder sted tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Dalene 40, 

Roerslev 5450 Otterup. 


