Nordfyns Landdistriktsråd
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

Til stede var: Lilian Hansen, Benny Simonsen, Lars Greve, Kjeld Hansen, Niels Bo Nielsen, Bo
Sigersted.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. oktober 2012.
a. Referat godkendt.

2. Opfølgningsmøde med Kommunen
a. Mødet d. 6. december blev aflyst.
Der er i mellemtiden aftalt nyt møde d. 24. januar 2013 fra kl. 17.00 – 18.00 på Otterup
Rådhus.
b. Forslag til forsøg med en landsbypedelordning
Tanken om evt. etablering af en landsbypedelordning har været bragt på banen hjemme
i lokalrådene. Man havde dog umiddelbart svært ved at se hvor og hvordan en sådan
ordning kunne bruges. Som eksempel på opgaver, vil det måske være mest oplagt at se
på områder, som ikke løses af Kommunen i dag. Det kunne være vedligehold af
gadekær, mindesmærker, grønne områder, m.v. Men det kunne måske også være
pasning af fodboldbaner, hvis der var økonomi i det.
c. Forslag til nedrivning.
Opfordringen til at finde nedrivningsmodne ejendomme er blevet udbredt i
lokalområderne, men der er kun få eksempler på mulige emner.
d. Udlejningsordning klubhuse, evt. frivillige.
Krogsbølle og måske Skamby vil gerne deltage.

3. Opfølgning på filmprojekt
a. Forlænget deadline til 15/1 for aflevering af materiale til produktionsskolen.
Deadline er yderligere forlænget til den 15/2 2013.
b. Der er også mulighed for ekstra konsulentbistand.

4. Liv i forsamlingshuse
a. På Djursland er forsamlingshusene gået sammen om at lave nogle arrangementer, som
støttes af Kommunen og Dansk Musikerforbund. Med tiltaget håber de at kunne skabe
mere liv i både forsamlingshusene og på landet.
Læs mere på www.liviforsamlingshusene.dk

5. Nyt fra lokalrådene.
a. Ivan Johansen er blevet valgt som formand for det nystiftede lokalråd, Nordfyns Perle.
b. I Veflinge er der også stiftet et lokalråd her i efteråret, som overtager repræsentationen i
Landdistriktsrådet fra borgerforeningen, men det er uændret med Benny Simonsen.
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c. Ore Lokalråd har afholdt kalendermøde, hvor man planlægger og koordinerer diverse
arrangementer.
d. Krogsbølle lokalråd har fået afslag fra Skov- og Naturstyrelse på ansøgning om
opførelse af bålhytte ved Fuglsang.
Krogsbølle har søgt Kommunen om støtte til projekt landsbyudvikling, Vision 2020,
hvordan skal Krogsbølle se ud i 2020.

6. Nyt fra LAG
a. Det kører fortsat lidt tungt – grundet tidligere nævnte omorganisering.

7. Eventuelt
a. Info Land (Landdistrikternes Hus) tilbyder hjemmesider til lokalrådene, som er
professionelt opbygget og vedligeholdt. Køb og oprettelse koster ca. 6.000 kr. + moms.
Hertil kommer et årligt medlemsgebyr på ca. 1.100 kr. + moms.
b. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at give plads til en repræsentant fra
Landdistriktsrådet i Trafiksikkerhedsudvalget.
Kjeld Hansen, Krogsbølle, har tilbudt at være vores repræsentant.


Næste møde?
Der er ikke pt. planlagt nyt møde før mødet med Kommunen d. 24. januar 2013.

Bo Sigersted, fmd.
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