Nordfyns Landdistriktsråd
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2012
Tilstede var: Lars Greve, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen og Bo Sigersted
Afbud fra: Hanne Bille, Jon B. Rasmussen. Henrik Nielsen, Inge Stein,

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7. februar 2012.
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning på følgende fra sidste møde:
 Samarbejdsaftale med Kommunen.
Aftalen venter forsat på godkendelse i Erhvervs og Udviklingsudvalget samt
Kommunalbestyrelsen. Det forventes, at den er med på næste møde først i april.
Når aftalen er godkendt vil det være passende at følge op med en pressemeddelelse
herom.
 Markedsføring af lokalområderne på Nordfyn.
Som omtalt på sidste møde ligger der nu en projektbeskrivelse klar vedrørende
filmprojekt ”Vores Sted”, der er en invitation til lokalråd og foreninger om at lave en
lille film, som fortæller omverdenen hvad der sker og hvad der f.eks. er godt ved at bo i
deres lokalområde. Læs mere herom på vores hjemmeside.
Det er vores opgave at få formidlet budskabet ud til så mange lokalråd som muligt og
opmuntre og inspirere folk til at komme i gang.
Vibeke Skøtt, Nordfyns Kommune, laver udkast til pressemeddelelse så budskabet også
kommer ud i Stiftstidende og lokalaviserne. I skrivende stund har meddelelsen allerede
været på TV2`s nyheds hjemmeside.
 Hjemmesiden.
Jon har meddelt, at han stopper i bestyrelse efter næste årsmøde, hvilket vi selvfølgelig
er kede af – ikke mindst p.g.a. det gode samarbejde, men også fordi Jon er vores
webmaster.
 Belønning af lokalråd fremmødt ved sidste årsmøde.
Efter aftalen om ”belønning” af lokalråd, som deltager med en repræsentant ved
Landdistriktsrådets årsmøde – så vil vores kasser, Lillian, søge for at udbetale de aftalte
1.000 kr. hurtigst muligt til de 8 lokalråd, som var repræsenteret ved sidste årsmøde.
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 Økonomi
Regnskabskravene blev drøftet igen m.h.t. hvorvidt det er nødvendigt at have en
registreret revisor til at lave vores årsregnskab. Lars har som opfølgning på dette spurgt
Carsten Blomberg fra Landdistrikternes Hus – og han mener ikke, at det er et lovkrav,
men det gælder så længe det står i vores vedtægter. Hvis ikke det er et krav fra
Kommunen – så kan vi selv lave regnskabet og få det godkendt af en ”kritisk revisor”,
som er valgt på generalforsamlingen.
Vi skal også huske at spørge ved Kommunen om der henstår midler fra tidligere, som vi
ikke kender til.
 Opsætning af hjertestartere
Niels Bo opfordrede til, at man kunne gøre ligesom de havde gjort i Grindløse, hvor den
lokale idrætsklub søgte støtte til en hjertestarter gennem Røde Kors. Røde Kors
sponserede så en hjertestarter mod at klubben stillede med en flok indsamlere på Røde
Kors indsamlingsdag.
Dette forslag er hermed givet videre og opfordringen kunne passende ligges ud på vores
hjemmeside sammen med et tilbud på opsætning af en hjertestarter.

3. Nyt fra lokalrådene
Nørreby Lokalråd arbejder på at finde fremtidige muligheder for anvendelse af deres skole,
når den efter planen lukkes til sommer. Derfor har lokalrådet foreslået kommunalbestyrelsen
at bruge skolen til specialskole.
I Ore har lokalrådet arrangeret et inspirationsmøde hvor borgere og lokale erhvervsdrivende
skal komme med ideer og drøfte udviklingsmuligheder i forbindelse med projekt
”Blomstrende Byer”
Skamby Lokalråd og Borgerforening starter opførelsen af Bålhytte i Glavendruplunden,
Som bl.a. Finansieres af LAG-midler og støtte fra Friluftsrådet og Fynbo Fonden. Det er
planen, at hytten skal være færdig til Sankt Hans, hvor den indvies ved den årlige Sankt
Hansfest i lunden.

4. Nyt fra LAG
Der er givet tilskud til en ny kulturportal, en slags mini billetnet, som skal ligge på
Kommunens hjemmeside. Der er også ydet tilskud til et kursuscenter på Jerstrup Hovedgård.
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5. Eventuelt
Ingen bemærkninger


Næste møder

Tirsdag den 17. april bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. juni årsmøde

Bo Sigersted, fmd.
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