Nordfyns Landdistriktsråd
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012
Tilstede var: Henrik Nielsen, Lars Greve, Inge Stein, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen og Bo
Sigersted
Afbud fra: Hanne Bille og Jon B. Rasmussen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. december 2011.
Referat blev godkendt
2. Samarbejdsaftale med Kommunen
 Opfølgning og orientering om endelig aftale.
Orientering fra formanden vedrørende møde d. 31. januar med Kommunen om udkast til
samarbejds- aftalen mellem Landdistriktsråddet og Nordfyns Kommune. Udkastet havde
været til gennemsyn hos erhvervs- og udviklingsudvalget, hvilket bl.a. resulterede i følgende
ændringer: Sætninger med ordet skal blev erstattet med kan, ingen fast aftale om årligt møde
og en generelt mindre forpligtelse fra Kommunens side end der var lagt op til i udkastet.
Ændringerne gav anledning til en del diskussion på bestyrelsesmødet. Lars Greve påpegede
bl.a. at det er en svaghed i kommunikationsvejen, at sager, som hører under andre udvalg
også skal igennem erhvervs- og udviklingsudvalget. På trods af ændringer og svagheder
blev bestyrelsen enige om at godkende aftalen, fordi det overordnet set er vigtigt at få gang i
dialogen.
 Orientering fra indledende møde om markedsføring af lokalområderne.
Orientering fra formanden om møde d. 31. januar med Vibeke Skøtt, Nordfyns Kommune
og Per Nielsen fra Produktionsskolen i Otterup. Formålet med mødet var at undersøge
muligheden for at lave noget markedsføring af Nordfyns Kommune i form af film eller
billeder fra lokalområderne – inspireret af filmen om Veflinge. Vibeke vil forfatte et
inspirationskatalog, mens Landdistriktsrådet skal hjælpe med at kommunikere ideen ud til
lokalområderne og Produktionsskolen skal hjælpe med film- og billede behandling.
Det er så meningen, at de små film eller billedserier skal lægges på Kommunens
hjemmeside og på ”Mere Fyn for pengene”, samt lokalområdets egen hjemmeside, hvis en
sådan findes.

3. Nyt fra lokalrådene
Lars Greve orienterede fra Ore lokalråd, som ønsker opbakning til at deltage i projekt
Blomstrende byer. Der er søgt støtte til projektet ved Erhvervs- og Udviklingsudvalget,
lokale erhvervsdrivende og grundejerforeninger, samt rådgivning fra Landdistrikternes Hus.
Landdistriktsrådet bakker op om projektet, som forhåbentlig kan blive til inspiration til
udvikling af andre lokalområder.
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Lars berettede endvidere om et igangværende sundhedsprojekt omfattende bl.a. tømreflåder
og shelterhytter med støtte fra bl.a. Friluftsrådet. Ligesom indvielsen af det nye tag på
Skåstrup Forsamlingshus med deltagelse af Borgmesteren blev nævnt. Ore Lokalråd
afholder årsmøde d. 28/3, hvor Karsten Blomberg, Landdistrikternes Hus og
”Udkantsminister” Karsten Hansen er inviteret. Desværre har ministeren meldt afbud.
Lillian berettede om en netop godt overstået påskønnelsesfest for instruktørerne til
børneteateret i Roerslev.
Niels Bo orienterede fra ”Nordfyns Perle”, lokalrådet for Nørreby, Grindløse og Jersore,
som nu står over for store udfordringer med sammenholdet i lokalområdet efter beslutningen
om, at Klinteskolen lukkes. Det er ikke alle, som er helt afklaret med, at skolebestyrelsen
selv var med til at lukke skolen.

4. Nyt fra LAG
Niels Bo orienterede om, at efter Karsten Hansen var blevet ansvarlig for LAG skulle der til
at ske en omfordeling af midlerne i forhold til ”fattige og rige” kommuner, hvilket har
medført øget bureaukrati og forsinkelse i uddeling af LAG-midlerne. Nordfyns LAG er dog
fortsat blandt Landets bedste til at uddele støttekroner til bl.a. erhvervsdrivende.
5. Økonomi
 Belønning af lokalråd for fremmøde ved årsmøde.
Bestyrelsen besluttede ved det forrige årsmøde, at lokalrådene skulle belønnes med 1000 kr.
når de deltog i Landdistriktsrådets årsmødet og afleverede et statusskema. Denne praksis
ønsker Rådet at fortsætte så længe der er midler til dette for om muligt at øge tilslutningen.
Lillian følger op på listen over deltagere ved sidste årsmøde med henblik på at få udbetalt
”præmierne”
 Aftale med Erhvervs- og Udviklingsudvalget om fremadrettet modtagelse og
uddeling af midler.
Rådet er ifølge samarbejdsaftalen stillet et årligt beløb på 10.000 kr. i udsigt. Fra Erhvervsog Udviklingsudvalget har der imidlertid været sat spørgsmål ved om vi har uddelt de
midler vi fik tilbage i 2008 rigtigt. Det blev dengang aftalt, at der skulle uddeles 2000 kr. i
engangsbeløb til de lokalråd som blev oprettet. Men som beskrevet i afsnittet ovenover,
ønsker vi at disponere anderledes. Men vi vil selvfølgelig gerne have accept af det vi gør og
derfor følger Bo Sigersted op på sagen. I samme forbindelse skal vi have afklaret hvorvidt
det er et lovkrav, at Landdistriktsrådets årsregnskab skal revideres af en reg. Revisor, hvilket
tidligere har kostet ca. 6000 kr. Er det tilfældet vil vi kun have 4000 kr. til uddelinger og
andet om året.
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6. Nye tiltag
 Interesse for opsætning af hjertestartere i de nordfynske landsbyer?
Lokalrådene er blevet opfordret til at undersøge interessen for opsætning af hjertestartere på
strategiske gode steder i de mindre byer. Landdistriktsrådet har fået et tilbud på apparater,
som kan tåle at stå i et opvarmet skab med fri adgang. Med 200 husstande vil der være tale
om et engangsbeløb på ca. 165 kr. pr. husstand og ca. 11 kr. om året i vedligeholdelse.
I Nørreby har man været så heldig at få sponseret et af Røde kors mod at stille med nogle
indsamlere. Det er også kendt, at Tryg-Fonden har givet midler til hjertestartere. Vi er enige
om at arbejde videre med ideen.
7. Eventuelt
Hjemmesiden trænger til opdatering på bl.a. nyheder og referater. Referaterne må gerne
starte med det nyeste først. Som der er nu kommer det seneste årsmøde først frem på
skærmen. Jon følger op på det.


Næste møde?

Næste møde er aftalt til den 13. marts 2012 samme tid og sted.

Bo Sigersted, fmd.
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