
 Nordfyns Landdistriktsråd 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. august 2013 kl. 19.00 på Veflinge Skole, Vedel 

Simonsensvej 31, 5474 Veflinge. 

 

 

 

29-08-2013 

Til stede: Erik, Lillian, Niels Bo, Bo, Lars 

Afbud fra: Kjeld Hansen og Nete Dahl 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 1. Juli 

 

Godkendt 

 

 

2. Opfølgning på anvendelse af midler fra udviklingspuljen (250.000) 

Oplægget fra Henrik Boesen var følgende. 

 Udviklingsplaner 2 x 60.000 

 Landsbypedelordning 2 x 40.000 

 Kompetenceudvikling, uddannelse af lokalråd og LDR, mv. 50.000 

Se vores (Kjeld Hansens) oplæg på vedhæftet fil. 

Henrik Boesen vil gerne have konkrete forslag til arbejdsopgaver, som en pedelordning 

kunne overtage fra kommunen (Hans kommentar til vores forslag omkring udviklingspuljen) 

 

Vi genfremsender forslaget fra 1. Juli og beder om en stillingtagen i form af en skriftlig 

tilbagemelding på det. 

 

 

3. Hjemmesider 

 Vores egen, opdatering / omlægning 

 Nordfynstema – betingelser og muligheder for videreførelse af hjemmesiden, som Ole 

Grost stopper med til nytår.  

Kjeld Hansen har kontakt med Frank Pedersen, som måske gerne vil overtage en del af arbejdet 

med Nordfynstema. Vi vil fortsat gerne have en separat hjemmeside for landdistriktsrådet. Niels Bo 

spørger Ivan, Lillian spørger Nikolaj Jensen, og Kjeld spørger Frank Pedersen, om de er interesseret 

i at hjælpe. Vi tager punktet op på næste møde. Ole Grost + evt afløser(e) inviteres med til mødet 

 

 

4 Nyt fra lokalrådene 

 

Nordfyns Perle har haft møde med kommunen om den gamle sportsplads. Har travlt med 

børneteater. 

 

Veflinge starter på Blomstrende Landsbyer – visionsmøde i november. 

 

Skamby har holdt Troldefest med fint overskud, fest med 140 deltagere, 250 til sildebord efter 

cykelløbet. Arbejder på at få kontakt til kommunen i forhold til anvendelse af skolebygningerne. 

Planer om at oprense gadekær ved Ullerupvej 

 

Ore Sogn har holdt indvielse af deres friluftsfaciliteter – mangler et toilet. 
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Der afholdes fællesspisning og vælgermøde i Skåstrup Forsamlingshus søndag d. 10. November. 

Der udkommer et nyt nummer af Oreposten i næste uge. 

Der er revy og oktoberfest i forsamlingshuset i de kommende måneder. 

 

Nordfyns Perle arbejder med anvendelse af skolebygningerne – har haft møde med kommunen. 

Arbejder sammen med menighedsråd om at udgive et fælles blad. 

 

 

5 Referat fra møder og kurser 

 

Bo og Niels Bo har været til møde med kommunen om turisme-app.  

Niels Bo har været til møde om Kløverstier i Bogense.  

 

 

6 Nyt fra LAG 

 

Intet nyt 

 

 

7 Underskriftblad udfyldes (til brug for skift af pengeinstitut)  

 

Er sket 

 

 

8 Eventuelt  

 

 Kan vindmøller bidrage til udviklingen af udkantsdanmark?  Lars Greve 

 

Det blev vendt, om investering i vindmøller kunne være en måde at skaffe kapital til 

landdistrikterne. Vi følger udviklingen på området. 

  

 Næste møde? 

 

10/10 kl. 19.00 i Skåstrup 

 

 

 

Punkter til opfølgning: 

 

Kollektiv ansvarsforsikring 

Nye tilflyttere – oplysning fra kommunen 

Informationsskilte 

 

Ref. Lars Greve 


