
Referat 

fra  
 

Møde mellem Landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune 

Torsdag den 24. januar 2013, kl. 17:00 

Mødelokale 5, Otterup Rådhus  
 

 

 

Mødedeltagere: Henrik Boesen, Bo Stærke Jensen, Jan Jessen, Louise Rasmussen, Jacob Preil 

Andersen, Anja Knudsen, Steen G. Jensen  

 

 Landdistriksrådet:  

 Bo Sigersted, Keld Hansen, Niels Bo Nielsen, Lars Greve, Benny Simonsen, 

Lilian Hansen, Henrik Nielsen 

 

Mødedeltagerne fra rådhuset indkaldes på skift for at orientere om deres punkter på dagsordenen. 

 

1. Præsentation af Kant-medarbejder 

 

BESLUTNING: 

Anja Knudsen præsenterede sig og projektet K-ANT.  

 

2. Plan, Byg og Beredskabsafdelingen 

- Nedrivningspuljen, status og hvordan prioriteres? Derudover kommer LDR med 

input til aktuelle adresser. 

-  

BESLUTNING: 

Steen G. Jensen, byggesagsbehandler, orienterede om måden, vi prioriterer puljen, og 

hvordan vi håndterer puljen. Endvidere orienterede Steen om puljemidlerne 2013. 

 
Det blev aftalt, at Steen rundsender den liste, vi har over ejendomme, og at 

Landdistriktsrådet melder muligheden for at melde ind til kommunens nedrivningspulje ud 

til lokalrådene. Lokalrådene indsender potentielle ejendomme direkte til Steen på 

sgj@nordfynskommune.dk 

 

 

3. Sundhed, Kultur og Fritid 

- Overdragelse af klubhuse v/ Sundheds, Kultur og Fritidschef Bo Stærke Jensen. 

 

Er der gode input fra LDR og kan de være medspillere i den kommende proces? 

 

BESLUTNING: 

Udgår. 

 

 

4. Natur- og Miljøafdelingen 

- Gadekær, hvad må man og hvordan gør man? 

 

mailto:sgj@nordfynskommune.dk


BESLUTNING: 

Jacob Preil Andersen orienterede om mulighederne. Jacob havde forberedt en mail, 

som beskriver de praktiske og de lovmæssige forhold. Jacobs mail vedhæftes 

referatet. Kontaktperson ved kommunen er Jakob 

Pedersen jmp@nordfynskommune.dk 

 

 

5. Driftsafdelingen 

- Trafiksikkerhedsplan, status på revision. 

- Landsbypedelordning. LDR har til mødet forberedt sig på muligheder og ønsker. 

- Gadelys. Hvordan kan LDRs rolle blive, når der skal prioriteres? 

 

BESLUTNING: 

Louise Rasmussen gav et resume af processen med trafiksikkerhedsplanen, herunder 

at høringsfristen udløber 4. februar. Det er desuden en glæde, at Landdistriktsrådet 

nu er medlem af Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Muligheden for landsbypedelsordningen blev drøftet. Politisk og administrativt er 

der et meget stort ønske om at få det afprøvet. 

Det blev aftalt, at kommune og Landdistriktsråd i fællesskab afholder et møde med 

lokalrådene om mulighederne. Landsorganisationen inddrages til at holde oplæg. 

Erfaringer fra Assens inddrages ligeledes. 

 

Vejbelysningen blev drøftet. Louise redegjorde for processen. Louise sender oversigt 

over nuværende armaturer i papirform 20 stk. Den foreløbige indsatsplan kan i øvrigt 

ses på Teknik- og Miljøudvalgets referater. 

 

 

6. Erhverv og Udvikling 

- Velkomstkomité for tilflyttere - juristen tjekker op på om vi må udlevere 

adresselister. 

- Arbejdsgrupperne til bosætning hvordan og hvornår. 

 

BESLUTNING: 

Henrik orienterede om, at kommunens jurist havde vurderet mulighederne for at sende 

lister over tilflyttere. Det må kommunen godt. Det skal aftales nærmere med 

Landdistriktsrådet om hyppigheden. 

 

7. Evt. 

 

Hvordan kan lokalrådet støtte en øget valgdeltagelse? 

Drøftes ved kommende møde. 
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