
Referat af årsmødet 2010 

Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. 

Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 

1. Åbning af mødet ved formand. 
2. Valg af stemmetællere og dirigent.  

a. Repræsentantskabet vedtager, at mødet afvikles uformelt. Jan J. Sørensen 
fungerer som dirigent. 

b. Mødet er indkaldt 4 uger inden afholdelse jf. vedtægterne. 
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Beretning 

Historik kort 

Den første beretningsperiode 2007/2008 var præget af etablering, konstituering, formelle 

vedtægter osv. 

Der var endvidere ikke ret mange lokalråd, og det var særdeles vanskeligt at blive synlig, og 

opnå anerkendelse hos det offentlige, hvorfor dette blev det indledende års udfordring 

sammen med det opsøgende arbejde. 

Den anden periode 2008/2009 var året hvor man oplevede gennembrud ved at deltage i 

mange udviklende fora, i forbindelse med kommunalreformen. Det blev endelig en realitet, at 

rådet blev anerkendt, hvilket blev bestyrket ved imødekommelse af økonomiske ansøgninger 

fra såvel Nordfyns Kommune som Velfærdsministeriet. 

Strategien i det opsøgende arbejde fortsatte, og der blev overskud til at håndtere 

indberetninger fra de tilknyttede lokalråd, der gjorde en beslutning mulig, om at udpege 

fokusområder. 

Der blev endvidere vedtaget en økonomisk udbetaling til godkendte lokalråd ved registrering 

på repræsentantskabsmødet, med henblik på støtte til initiativer og fastholdelse af interessen. 

Formalisering af funktion og virkeområder jfr. vedtægterne. 

Der er ikke fundet anledning til at ændre på landdistriktets formål og virke, som det er 

beskrevet i vedtægternes § 2. 

Opgaveporteføljen som er nævnt i § 3, findes ligeledes at være tilsvarende. 

Konstituering og prioritet i indeværende periode: 

Ved periodens første bestyrelsesmøde blev der stillet skarpt på 5 områder.  

1. Den direkte vej med etablering af dialog med borgmesterforvaltningen. (se senere) 

2. Synlighed og Hjemmeside. 

3. Informationsindsamling. 

4. Lokal bæredygtighed. 

5. Lokale prioriteringer. 



Den direkte vej 

Dette initiativ blev realiseret ultimo 2009 på et møde mellem Landdistriksråd Nordfyn ved 

formanden samt Nordfyns kommunes borgmester og pressen. 

På mødet blev de indsamlede bekymringer og fokusområder fremlagt og besvaret således: 

Et udtalt ønske fra lokalrådene er bedre information, omkring vigtige spørgsmål, der berører 

og optager mange borgere. 

Derfor er der taget initiativ til denne dialog med kommunens Borgmester. 

Spørgsmålene: 

1. Når et lokalområde og lokalråd, fremstår som inspirator og initiativtager til udvikling i et 
område, kan man så forvente at en holdbar ide kan optages i kommunens lokalplan. 
Eksempelvis: 

Søndersø centerets fremtid. 

Sti projekter som sikker skolevej mm. 

Svar: Ja meget gerne. Kommunen vil gøre meget for at strække lokalplaner og foretage 

lynbeslutninger hvis det fremmer gode og finansierede ideer. 

2. I forbindelse med Nordfyns Landdistriktsråds repræsentantskabsmøder forventes 
beretningen at indeholde statusmeldinger fra lokalrådene, som en læsbar del af hvad 
der optager områderne, i prioriteret rækkefølge overalt i kommunen. 
Vil dette kunne være et brugbart værktøj for kommunalbestyrelse, udvalg og 

forvaltninger. 

Svar: Absolut, og det vil være et meget værdsat initiativ, således kommunen også i fremtiden 

har føling med hvad der arbejdes på, og hvorledes det vægtes i lokalområderne. 

3. Busruterne og bekymringer omkring deres eksistens har påvirket rigtig mange 
lokalområder. 
Det har blandt andet påvirket studievalg for unge, og efterladt mange i frustration. 

Hvad er status på løsning af fremtidens busdrift, og kan det informeres ud. 

Svar: Kommunen har meget fokus på dette, og vil løbende evaluere en evt. kommunal løsning 

hvis regionerne med tidlige udmeldinger forårsager unødige bekymringer hos borgerne. Det 

kan udmeldes at uddannelsesinstitutionerne vil have busdrift også i fremtiden. 

4. Skole og institutions - lukninger har store konsekvenser for lokalområder. 
Strukturdebatten fylder rigtigt meget, og vil også i fremtiden være afgørende for 

bæredygtigheden i de små samfund. 

Lokalrådene har mange bud på hvorledes, ændring af skoledistrikter, udvidelse af 

rummelighed, skabelse af kompetencecentre på overbygningsskolerne, vil kunne 

stimulere hjemtagelse af specialundervisning til nærmiljø, klassekvotienter i 

indskolinger mm. 

Har kommunen et bud på dette, og vil man evt. inddrage argumentationen fra 

lokalområderne. 

 



Svar: Kommunen vil ikke lukke skoler og har ikke planer om dette. Kommunen vil være 

loyal overfor den udmeldte hensigtserklæring. 

 

5. Mange gode ideer fra græsrødderne (lokalområderne), vil med fordel kunne 
understøttes økonomisk af fonde. 
Har kommunen overvejet at ansætte en ”fundraiser”, eksempelvis som Middelfart 

kommune. 

Svar: Et godt forslag som kommunen vil drøfte med erhvervsråd og økonomiafdelingen. 

Kommentar: Det er glædeligt, at Landdistriktsråd Nordfyn efterfølgende kan konstatere, at en 

sådan ”fundraiser” er ansat, nemlig vor egen Hanne Bille, hun arbejder nu i 

Borgmesterforvaltningen. 

Synlighed og Hjemmeside 

Der har været positiv tendens til at søge information og optagelse hos Landdistriktsråd 

Nordfyn. Der har været afholdt en del møder, og det er lykkedes at oprette såvel skriftlige som 

personlige dialoger, der har resulteret i optagelse af yderligere 2 lokalråd Søndersø og 

Skamby. 

Hvis vi ser på kortet, kan man se udviklingen og at der nu er 11 lokalråd ud af de ønskede 20. 

( se kort ). Der gøres opmærksom på de nyetablerede lokalråd i Otterup og Hårslev, som den 

kommende bestyrelse kan kontakte. 

Den længe ønskede hjemmeside er endelig blevet etableret, og forventes at overtage en del af 

informationsniveauet i fremtiden. 

Informationsindsamling 

I forlængelse af dialogen - den direkte vej -, etablerede Landdistriktsråd Nordfyn et 

indberetningsskema der er indlagt på hjemmesiden. 

Skemaet sikrer Landdistriktsråd Nordfyn overblik over de etablerede lokalråd, med navn og 

data, som efterfølgende kan kontaktes på nem og overskuelig måde, ligesom godkendelsen 

som lokalråd kan foretages smidigt og sikkert i forhold til formalia og geografi. 

Herudover vil skemaet sikre det politiske system overblik over hvad der arbejdes med lokalt, 

og frem for alt i hvilken rækkefølge man lokalt prioriterer initiativerne. 

Tildeling af midler 

Skemaet som nævnt ovenfor er endvidere dokumentation og godkendelse af det årlige 

udmeldte vederlag til lokalrådene. 

Landdistriktsråd Nordfyn har i år valgt at tildele hvert lokalråd 1000, - kroner når der mødes 

ved repræsentantskabet. 

Beløbet som i år er udmeldt er reduceret i forhold til sidste periode, idet en kommunal udmeldt 

tildeling på kr. 70.000,- til Landdistriktråd Nordfyn i seneste sparerunde blev reduceret til 

10.000,- 



Der er ikke søgt andre steder i denne periode.  

Fremtid 

Det er bestyrelsens opfattelse at Landdistriktsråd Nordfyn, også i fremtiden vil vægte meget i 

de overordnede debatter og bekymringer. 

Der er således et vedvarende signal fra de lokale områder omkring skolestruktur, lokaltrafik og 

manglende dækning på kommunens budget, der gør at en indsats fra rådet er vitalt. 

Vitalt er også forudsætningerne for, at kunne beholde en sekretariatsfunktion hos kommunen, 

hvor Hanne Bille i indeværende periode har været savnet, af forskellige årsager. Ikke mindst 

den direkte information og det er vort håb, og absolutte anbefaling, at denne funktion kan 

bibeholdes. 

Pressen bør også i fremtiden søges inddraget, ligesom vigtigheden af information og udvikling 

på den nye hjemmeside bør prioriteres. 

Overordnet har rådet udtalt sig vedr. Nordfyns Landdistriktspolitik, som er udarbejdet af 

Nordfyns erhvervsråd. 

Jan Johnny Sørensen 

Formand Landdistriktsråd Nordfyn 

a. Kommentarer til beretningen 
i. Spørgsmål vedrørende de stærke lokalråds behov for medlemskab af 
landdistriktsrådet.  
1. Svar: Der er meget at være fælles om på Nordfyn. F.eks. de 
generelle ting som bevarelse af de små skoler og af busruterne. 
Landdistriktsrådet fungerer endvidere som sparringspartner for 
Den lokale aktionsgruppe (LAG’en) på et bredt repræsentativt 
område i stedet for blot for et enkelt lokalområde. Der er mere 
vægt og pondus bag en henvendelse fra landdistriktsrådet, som 
repræsenterer hele det nordfynske område. 

ii. Kommentar: Når kommunen sender information ud, kan den lige så godt 
sende til flere i stedet for, at informationen blot havner hos 
landdistriktsrådets formand. Lokalrådene kan vel også benytte sig af 
sekretariatsfunktionen i kommunen. 
1. Svar: Sekretariatsfunktionen i Nordfyns Kommune følger 
landdistriktsrådet. Der er ikke ressourcer til at kunne servicere 
flere råd på én gang. 

b. Beretningen godkendes 
4. Fremlæggelse af regnskab 

a. Regnskabet godkendes 
5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år 

a. Der lægges ikke budget med de sparsomme midler vi har, og landdistriktsrådet 
har besluttet at dele penge ud frem for at opkræve kontingent. 

6. Forslag om ændring i vedtægterne fra sidste årsmøde.  



a. Det vedtages, at annonceringsfristen i vedtægternes § 6 nedsættes fra fire til to 
uger inden afholdelsen af årsmødet.  

b. Det foreslås, at der foretages endnu en vedtægtsændring, så teksten omkring 
afholdelsen af årsmødet i § 6 ændres fra ”januar/februar” til ”maj/juni”. 

7. Valg til bestyrelsen 
a. Jan J. Sørensen, Lillian Hansen og Niels Bo Nielsen er ikke på valg. Jan J. 
Sørensen melder dog, at han træder ud af bestyrelsen. 

b. Inge Stein, Jon B. Rasmussen, Karen Margrete Andreasen og Henrik Nielsen er på 
valg. Inge Stein, Jon B. Rasmussen og Henrik Nielsen ønsker alle genvalg. Karen 
Margrete Andreasen er udeblevet. 

c. Bo Sigersted fra Skamby og Omegns Borgerforening stiller op til bestyrelsen. 
d. Repræsentantskabet accepterer, at der er en åben plads i bestyrelsen, som 
besættes ud fra et geografisk fornuftigt område. Hårslev foreslås. 

8. Valg af suppleanter og revisor 
a. Mogens Stougaard ønskes fortsat som revisor 
b. Der findes en suppleant ud fra samme metode som punkt 7 d. 

9. Eventuelt 
a. Det foreslås, at bestyrelsen lægger dagsordener og referater ud på hjemmesiden. 
Bestyrelsen tilslutter sig dette. 

 


