Referat fra møde mellem Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet
onsdag d. 15. maj 2013 på Søndersø Rådhus kl. 16.00
Tilstede var: Henrik Boesen og Kurt Christensen som repræsentanter for kommunen.
Landdistriktsrådet var repræsenteret af følgende lokalråd: Krogsbølle, Veflinge, Morud,
Nordfyns Unge, Nordfyns Perle, Skovby, Ore og Skamby.
Referenter: Jonas Ibsen, Henrik Boesen og Bo Sigersted.
1. Landsbypedel ordning, indhold og forudsætninger (oplæg til diskussion)
 Forskønnelse af byen og lokalområdet (pasning af mindesmærker, grønne områder,
beplantning ved byporte, gadekær, indsamling affald og flagning på flagdage, m.v.)
 Græsslåning på boldbaner og andre grønne områder. (Prisgæt pr. fodboldbane: mand og
maskine 400 kr./time x 30 gange / år => 12.000 kr. pr. bane årligt)
 Uddeling af velkomst materiale til nye borgere i området. (se punkt 4)
 Renholdelse af badestrande
 Snerydning og anden form for beredskab
 Indkøbshjælp eller andre sociale opgaver i forhold til unge og ældre
Forudsætning for aftale: Opgaven skal være definerbar og mulig at prissætte.





Referat:
o Lokalrådene opfordres til at komme med konkrete forslag dels til opgaver, som ikke
udføres af kommunen i dag, dels opgaver, som kunne tænkes overtaget fra kommunen.
o Landdistriktsrådet laver et opgavekatalog med eksempler på disse opgaver.
o Opgaverne prissættes ud fra hvilken type opgave der er tale om.
o Da der er tale om en forsøgsordning - er det mere vigtigt hvilke opgaver forsøgsbyerne
ønsker at løse – end hvor mange penge der følger med.
o Overtager et lokalområde en konkret opgave fra kommunen kan besparelses herved
gives til lokal samfundet, som så selv kan disponere over midlerne så længe opgaverne
udføres efter borgernes ønsker.
o I Morud har de f.eks. ”Ka selv gruppen” som består af 12 pensionister, der allerede
udfører opgaver, som ikke løses af kommunen i dag.
o Formålet er primært at forskønne, udvikle og styrke lokalområderne og derved trække
flere borgere til Nordfyn og samtidig give kommunen mere værdi for pengene. Men det
må ikke koste rigtige arbejdspladser.
BESLUTNING:
LDR drøfter 2 til 3 mulige lokalområder, der er potentielle til at deltage i forsøgsordningen med
landsbypedelordningen. Udfordringen er ikke at finde opgaver, men at sætte rammer og
begrænsninger i forhold til sund fornuft og faglig vejledning. LDR indkalder til møde med
kommunen, når dette er afklaret.

2. Udviklingsplan for landsbyer (Henrik Boesen orienterer)
 Kommunen har afsat 250.000 kr. til udvikling af landsbyerne.
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Referat
o En forsøgsordning hvor man kan lave udviklingsplan for en landsby eller to, f.eks.
efter konceptet, ”Blomstrende Landsby” eller det kan være:
 Anlæg af grønne områder
 Trafiksikring, idrætsanlæg, m.v.
o Penge til landsbypedelordningen skal også komme fra denne pulje.
o Der er ikke nogen byer der er udelukket, men der er andre planer for Bogense,
Søndersø og Otterup.




BESLUTNING:
LDR drøfter, om projektet ”blomstrende landsbyer” kunne være rammen for
udviklingsplaner i landsbyerne. LDR indkalder til møde med kommunen, når dette er
afklaret.

3. Blomstrende Landsbyer
 Med et indskud på er 22.000 kr. + moms pr år for kommunen + 1500 kr. + moms pr år for
hvert lokalsamfund er det nu muligt at komme i gang med et projekt.
Referat
Blomstrende Landsbyer er en form for udmærkelse af den enkelte landsby eller lokalsamfund.
I Danmark er vi begyndt at skabe mulighed for at synliggøre de velfungerende lokalsamfund
og deres indsats for at gøre deres by attraktiv, velfungerende og udviklende. Det er således et
redskab, som landsbyerne kan bruge i forhold til skabelse af udvikling og tiltag. Endelig bliver
det på en eller anden måde også et redskab der sætter standard for udviklings værdi og
potentiale set i forhold til den enkelte kommunes strategi.
 Blomstrende Landsbyer administreres af Landdistrikternes Hus, som også yder
konsulentbistand til projekterne.



Lars Greve, Ore Lokalråd, vil på Landdistriktsrådets årsmøde den 6. juni fortælle noget om
kravene til deltagelse i projekt Blomstrende Landsbyer.




BESLUTNING:
Se pkt. 2.

4. Velkomst af tilflyttere (HB orienterer om status)
 Det er aftalt, at Kommunen sendes liste til LDR over tilflyttere en gang i kvartalet.
LDR formidler listen videre til de respektive lokalråd, der selv tager stilling til hvordan de
byder velkommen



BESLUTNING:
Godkendt.
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5. Overdragelse af klubhuse på forsøgsbasis (HB orienterer om status)
 Kommunen vil gerne overdrage diverse klubhuse til foreningerne på en langtidskontrakt.
 Rambøll har lavet en rapport, som beskriver de ting der skal laves på huse inden
overdragelse kan finde sted.






Referat
o Klubhuse er overdraget frivilligt de steder hvor det kan lade sig gøre, der har dog
vist sig en del forskellige vanskeligheder rundt omkring
o Det er lavet som 30 årig lejekontrakt fordi det er meget omkostningstungt at lave
skøde osv. Der er overdraget ca. 10 huse.
o Der bliver lavet de ting som er i Rambøll rapporten i forbindelse med overdragelsen
o Misligholdes vedligeholdelsen tager kommunen huset tilbage
BESLUTNING:
Orientering.
Hører ikke under LDR.

6. Informationstavler ved byporte
 I forbindelse med projekt ”Åben Kommune”, byfester og andre tiltag er der opstået et
ønske om en infotavle ved byporte, som kunne være standard i hele Kommunen.





Referat
o Der er i nogle byer officielle tavler til informationer ved byporte
o Men mange byer har dem ikke
o Må de sættes op og hvordan skal de se ud? Her efterspørges retningslinjer fra
kommunen
o Det er politiet, der sæter reglerne, men det er en god ide at lave et fælles forslag
som politiet kan kigge på.
o Charlotte Nicolaisen, Veflinge Lokalråd, laver et forslag til tavle.
BESLUTNING:
LDR drøfter muligheder for en standard. Kommunen kontaktes.

7. Eventuelt
 Der er en opfordring til at deltage i møde omkring landdistrikts regler/politikker.

F.eks. Kursus om kommunale landdistriktspolitikker - Nyhed fra Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter . Skal din kommune have en ny landdistriktspolitik – eller trænger den
nuværende landdistriktspolitik til et serviceeftersyn? Det er temaet for et kursus, som ministeriet
udbyder sammen med Center for Landdistriktsforskning og LandLabDK.



Andre steder får lokalråd 10.000 pr. år fra kommunen pr. stk, så dette blev luftet for
kommunen.

