Referat fra møde med Kommunen i h.h.t. samarbejdsaftale

Mødet var d. 22. oktober 2012 kl. 19.00 på rådhuset i Bogense.
Til stede var: Kurt Christensen, Henrik Boesen, Lilian Hansen, Benny Simonsen, Kjeld
Hansen, Lars Greve, Niels Bo Nielsen og Bo Sigersted.
Referat: Bo Sigersted
Mødet var det første i rækken af årlige orienteringsmøder mellem Landdistriktsrådet og
Kommunen.
Kurt Christensen indledte mødet med en orientering om de tiltag, som Nordfyns
Kommune har iværksat for bl.a. at styrke de mindre bysamfund, hvoraf skal nævnes.







At der er afsat 250 t. kr. til udvikling af landdistrikter.
At gadebelysning udskiftes med LED-pærer, hvilket medfører en så stor besparelse på
lys-budgettet, at der bliver råd til lys i hele den mørke tid.
At der afsættes 1 mio.kr. til projekt ”K-ant”, som står for kultur, (kultur)arv, natur og
turisme. Inden nytår ansættes en projektleder til K-ant. Som eksempel på projekter kan
nævnes, formidlingscenter ved det nye ”vådområde” på Gyldenstens jorder og udvikling
af en AB til smarthones for turister, som, ud fra forskellige interesser, gerne vil lave
deres egen sightseing-tur.
Til udvikling og inspiration for projektet er det planen, at nedsætte en tværfaglig
arbejdsgruppe med bl.a. deltagere fra Landdistriktsrådet.
At der er indgået samarbejde med en række ejendomsmæglere om udvikling af
Kommunen.
At Kommunen forsat deltager i nedrivningsprojekter. Forstået på den måde, at der ikke
gives erstatning til de bygninger, som nedrives, men Kommunen betaler omkostninger
hertil.

Landdistriktsrådet mødte med følgende dagsorden, som gav anledning til en god debat
og en række overvejelser til et senere opfølgningsmøde.


Etablering af velkomstkomite for tilflyttere – hvordan kan Kommunen bidrage med
oplysninger hertil.
 Det er en rigtig god ide, men der er en udfordring med registerloven. Henrik Boesen
lovede at undersøge muligheder.



Er der brug for en landsbypedel-ordning og hvordan kan den evt. udformes til gavn for
både Kommunen og lokalområdet. Der er eksempler fra Jordløse, som har en sådan
ordning.
 Landdistriktsrådet opfordres til at komme med forslag hertil – så vil Kommunen
gerne deltage i et forsøgsprojekt.



Hvad er fremtidsudsigterne for diverse klubhuse ejet af Kommunen. Mange af dem har
behov for renovering, men er det noget som klubben og borgerne selv må tage skridt
til, hvis det kan finansieres.
 Det er noget, som Kommunen arbejder med. Foreløbigt er der lagt op til et forsøg
med, at 3 af Kommunens klubhuse udlejes til klubberne på en 30 årig kontrakt.
Frivillige ansøgere modtages gerne.
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Oprensning og pasning af gadekær – hvad må man selv gøre.
 Henrik Boesen undersøger om der er juridiske eller miljømæssige problemstillinger.



Trafiksikring, koordinering af muligheder og tiltag.
 Kommunens trafikansvarlige inviteres med til opfølgningsmødet.



Anlæg af Kløverstier med støtte fra Friluftsrådet.
 Et projekt, som fint kan kombineres med tankerne i K-ant.

