Nordfyns Landdistriktsråd
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 14. august 2012

Til stede: Lars Greve, Niels Bo Nielsen, Henrik Nielsen, Kjeld Hansen, Marita Larsen (afløser for
Lillian), Bo Sigersted
Afbud: Benny Simonsen, Lillian Hansen og Hanne Bille (barselsorlov).
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Bestyrelsen ser således ud.
1. Bo Sigersted, formand
2. Niels Bo Nielsen, næstformand
3. Lillian Hansen, kasserer
4. Henrik Nielsen
5. Lars Greve
6. Kjeld Hansen
7. Benny Simonsen
8. Jesper Helsengreen, suppleant
9. Pia Longet, supleant

2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 29. maj 2012.
a. Referat blev godkendt

3. Opfølgning på årsmødet, idé katalog, fokusområder, m.v.
a. Der blev drøftet forskellige forslag og ideer til fremtidige fokusområder for lokalrådene.
1. Etablering og koordinering af en reservebedsteforældre ordning.
2. Velkomstkomite for tilflyttere. Lokalråd ønsker oplysning fra Kommunen om nye
tilflyttere.
3. Trafiksikring, koordinering af muligheder og tiltag.
4. Oprensning og pasning af gadekær.
5. Har vi brug for en ”Landsbypedel” til mindre opgaver, som Kommunen ikke får gjort?
b. Forslagene tages i første omgang med hjem til drøftelse i lokalrådene. Men flere af dem
kræver accept og samarbejde med Kommunen. Bo vil derfor anmode Erhvervs- og
udviklingsudvalget om et møde i oktober.

4. Nyt fra lokalrådene
a. Niels Bo orienterer om, at der er stiftende generalforsamling i Nordfyns Perle (Nørreby,
Klinte og Jersore) den 19. september. Brugsen i Nørreby skifter fra Dagligbrugs til
Lokalbrugs.
b. Kjeld Hansen fortæller om de mange planer for Krogsbølle og omegn. For det første er
lokalrådet igang med at oprette en hjemmeside, med hjælp fra en elev på
Lillebæltakademiet. For det andet har Krogsbølle søgt om deltagelse i projekt
Blomstrende Landsby. For det tredje, så har de planer om at lave en bålhytte ved
fuglsang, ligesom en cykelsti uden om Krogsbølle by står højt på ønskesedlen.
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c. Lars Greve fortæller, at de i Ore holder byfest d. 25. august, hvor 1/3 af overskuddet går
til lokalrådet. De har fået tilsagn fra Friluftsrådet og LAG Nordfyn om støtte til opførelse
af shelterhytter og badebro, som sker i samarbejde med grundejerforeningen. Der er
nedsat et Filmprojekt udvalg, som er godt i gang med at finde eksempler på værdierne
ved at bo i Ore Sogn.
d. Marita fortæller, at de i Roerslev er i gang med at arrangere loppemarked sammen med
spejderne og Nordfyns Unge.
e. I Skamby holdes der, traditionen tro, trollefest den 24., 25. og 26. august, som arrangeres
af Boldklubben og Borgerforeningen.
Den store redningsaktion, der i forsommeren blev sat i værk for at redde Skamby Friskole
er desværre ikke lykkedes. Friskolen er gået konkurs og eleverne er flyttet til skoler i
nærområdet. En stor del af eleverne er heldigvis blevet optaget på Løkkemarkskolen, som
ligger mindre end 3 km fra Skamby, og i kraft heraf må betragtes som en del af
lokalområdet. Hvad der skal ske med skolens bygninger og de aktiviteter, som har været
der er endnu uklart. Men vi håber ikke, at det også kan betyde en lukning af vores meget
velfungerende børnehave.

5. Nyt fra LAG
a. Intet nyt
6. Eventuelt
a. Vi har fået tilskuddet fra Kommunen for 2011 og 2012 på i alt 20.000 kr.
b. For fremmøde ved årsmødet 2012 skal der uddeles 1.000 kr. til følgende lokalråd:
Nordfyns Unge, Ore, Skamby, Nørreby, Morud, Skovby, Veflinge og Krogsbølle.
c. Der er udlagt 1.875,50 kr. til Ore Lokalråd i forbindelse med tilmelding til Blomstrende
Byer. Er der tale om en særbevilling fra Kommunen eller skal de tages fra det årlige
tilskud?
d. Næsten møde er den 25. september. Samme tid og sted.
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