Nordfyns Landdistriktsråd
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar 2013
Til stede var Kjeld Hansen, Lars Greve, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen og Bo Sigersted

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 20. november 2012.
Referat blev godkendt.

2. Opfølgning på mødet med Kommunen d. 24. januar 2013
a. Der henvises til særskilt referat, som også ligger på hemmesiden.
b. Kort orientering fra mødet v/ Kjeld Hansen og Niels Bo Nielsen
Kjeld Hansen har påtaget sig opgaven som kontaktperson for emner til
nedrivningspuljen og vejbelysning. Kjeld har sendt information ud til lokalrådene.
I forbindelse med emner til nedrivning, skal det bemærkes, at selv om en ejendom er
beboet – kan man godt indstille til Kommunen, at der tages kontakt til ejer for at finde
en ordning. Ejer vil dog blive skattepligtig af nedrivningsomkostningerne, hvis grunden
senere sælges.
Udskiftning af gadebelysning med energisparrepære starter til maj. Det første område
bliver i gl. Otterup Kommune. Udskiftningen i hele Kommunen forventes færdig i 2014.
Lokalrådene har modtaget følgende notat.
Til beboere i landområder.
Nordfyns Kommune skifter nu gadebelysningen ud til LED-armaturer, der er langt billigere i
forbrug end de nuværende og giver store besparelse på strømforbruget.
Men samtidigt ønsker man fra kommunens side at gøre gadebelysningen mere ensartet for hele
kommunen. Det er derfor besluttet, at fjerne alle gadelyslamper, der ikke står i bymæssig
bebyggelse. Det betyder, at alle lamper udenfor byskilte som udgangspunkt fjernes.
Der er dog nogle steder, hvor lamperne af sikkerhedshensyn, eller af andre årsager, bliver stående.
For at hjælpe kommunens administration til at findes disse gadelamper, har afdeling for Teknik &
Miljø, bedt Landdistriktsrådet om hjælp til at udpege disse lamper, og give en begrundelse for deres
fortsatte eksistens.
Landdistriktsrådet beder derfor beboere, der bor udenfor bymæssig bebyggelse (udenfor byskiltet),
og har en gadelampe, som de har gode argumenter for ikke må fjernes – om at henvende sig til
Landdistriktsrådets bestyrelsesmedlem, Kjeld Hansen på mail, kjeld.hansen@dk.abb.com.
Landdistriktsrådet vil herefter sende en samlet oversigt til kommunen over de lamper, der er gode
argumenter for at bibeholde. Disse oplysninger skal være hos Landdistriktsrådet senest den 10.
marts.

Trafiksikkerhed. Der har været møde i trafiksikkerhedsudvalget d. 12/2, hvor der bl.a.
arbejdes med en prioriteringsliste over ”sorte pletter”. Hvis man har kenskab til
sådanne steder og forbedringsforslag, vil Landdistriktsrådet gerne høre om det. Kjeld
Hansen er vores repræsentant i sikkerhedsudvalget.
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Velkomst af nye tilflyttere. Landdistriktsrådet har efterlyst en mulighed for at kunne byde
tilflyttere velkommen til lokalområdet. Det har Kommunens jurist nu fundet en mulighed
for, hvilket betyder at Landdistriktsrådet med jævne mellemrum kan modtage en oversigt
over de adresser, hvor der er kommet nye beboere til. Oplysningen vil herefter blive
videregivet til lokalrådet i det pågældende område, som så vil byde velkommen med
f.eks. en blomst og nyttig information. Bo kontakter Vibeke Skøtt for igangsætning af
ordningen.
c. Har vi ressourcer til at deltage i det hele – eller skal vi prioritere?
Det er dejligt, at der endelig er kommet gang i samarbejdet med Kommunen og at vi
allerede er blevet inddraget i forskellige beslutningsprocesser. For at sikre, at så mange
borgere som muligt kan få glæde af samarbejdet og at vi fremadrettet har de nødvendige
ressourcer til det - er det vigtigt at få oprettet flere lokalråd rundt om i Kommunen.
Kjeld tager fat i et par områder i den tidligere Otterup Kommune.

3. Opdatering hjemmeside
a. Bestyrelse tlf.nr. og e-mail adresser
b. Medlemsliste opdatering med kontaktpersoner, evt. hjemmeside.
Listerne over bestyrelse og medlemmer opdateres snarest muligt på hjemmesiden.

4. Nyt fra lokalrådene
Krogsbølle lokalråd holder møde om deres udviklingsplan 2020 fredag d. 15/2. Som Kjeld
Hansen forklarede – så er hele områdets udvikling afhængig af ”De 4 søjler,”skole,
dagligbrugs, forsamlingshus og kirke. Der forventes stort fremmøde, som også vil blive
dækket af TV2 nyhederne.
Ore Lokalråd har haft krisemøde efter lukningen af deres dagligvarebutik. Der undersøges
eventuelle muligheder for at overtage bygningerne og fortsætte butiksdriften under en eller
anden form. Men det vurderes at blive vanskeligt.
Det nystiftede Lokalråd, Nordfyns Perle (Klinte, Grindløse og Nr. Sandager sogne) har haft
generalforsamling. Samarbejdet fungerer fint.
Skamby & Omegns Borgerforening har afholdt generalforsamling. Formand gennem 10 år,
Gert Aagaard, stoppede efter eget valg og ny formand blev Jonas Ibsen. Situationen
omkring de tidligere skolebygninger i Skamby er fortsat uafklaret. Kommunen har
forkøbsret på bygningerne.
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5. Nyt fra LAG
Som det for nyligt fremgik af pressen, så har LAG-ordningen ind til videre været en kæmpe
succes, som har bidraget med rundt regnet 1.000 nye arbejdspladser landet over. Hertil
kommer en række projekter, der har forbedret livsvilkårene på landet. Kritikkere af
ordningen mener dog ikke, at pengene er brugt godt nok og ønsker derfor en mere målrettet
strategi for ordningen, som skal fornys i 2014.
Selvfølgelig skal man sørge for at få mest værdi for pengene, men som vi (LAG-Nordfyn)
kan tolke den nye udmelding fra landdistriktsministeren, Carsten Hansen, så kan vi godt
frygte, at der vil blive færre penge til netop landdistrikterne – siger Niels Bo Nielsen.

6. Filmfest, ”Vores sted”
a. Der er planlagt filmfest d. 4. april 2013
b. Bo deltager i et kommende planlægningsmøde.
Vibeke Skøtt er tovholder i projektet og vil gerne opfordre Landdistriktsrådet til at
komme med forslag til indholdet.
Vi forventer, at der bliver 5 film klar til at deltage – og de kommer fra følgende steder:
Veflinge, Klintebjerg, Krogsbølle, Nordfyns Unge i Roerslev og Nordfyns Perle (Klinte,
Grindløse og Nr. Sandager).

7. Eventuelt


Næste møde bliver onsdag d. 3. april.
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