
Referat af årsmødet 2012, Landdistriktsrådet Nordfyn 
 

1. Åbning af mødet ved formand 

a. Formanden, Bo Sigersted byder de fremmødte velkommen. 17 er mødt op til 

årsmødet. 

2. Valg af stemmetællere og dirigent 

a. Carsten Abild foreslås og vælges til dirigent 

b. Mogens Jørgensen, Morud og Kim Vobbe, Krogsbølle vælges til stemmetællere 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

a. Bestyrelsens beretning: 

Årets gang 

 

 Konstituering af bestyrelsen efter sidste årsmøde forløb uden problemer, da alle 7 

medlemmer i bestyrelsen valgte at fortsætte, ligesom det også lykkedes at få begge 

suppleantposter besat. Undervejs er der dog sket en udskiftning i bestyrelsen, idet 

Birthe Rasmussen blev afløst af Benny Simonsen fra Veflinge lokalråd. 

 

 Udviklingen i medlemmer. Vi har nu officielt registreret 14 godkendte lokalråd i 

Kommunen, hvoraf Landdistriktsrådet har kontakt til og er i dialog med de 10. Det 

er især de tre hovedbyer, som det kniber med kontakten til. Men det er vel et 

udtryk for, at de har lettere ved at få opmærksomhed og være synlige end de 

mindre bysamfund.  

 

 Fokusområder. Det har været et travlt år i bestyrelsen. Det er blevet til 9 

bestyrelsesmøder plus møder med kommunen. Det som har fyldt mest hen over 

året, og som var et vigtigt mål, er den samarbejdsaftale med Nordfyns Kommune, 

som blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen i april måned.  

 

Debatten om skolestrukturen i Nordfyns Kommune har naturligvis også været på 

dagsordenen, hvilket resulterede i, at vi fra Landdistriktsrådet sammensatte et 

læserbrev, hvori vi opfordrede kommunalbestyrelsne til at være forsigtig med at 

lukke så mange skoler ned og appellerede til at der snarest muligt blev fundet en 

løsning, som der var bred enighed om.   

 

Telebus ordningen og den generelle mangel på offentlige transportmidler har været 

på dagsordenen. I vores arbejde med at udbrede kendskabet til telebusordningen, 

blev vi ret hurtigt klar over, at ordningen ikke var god nok og blev derfor heller ikke 

brugt ret meget. Men noget kunne tyde på, at der er blevet lyttet til kritikken, da 

det nu bliver muligt at køre på tværs af de gamle kommunegrænser med 

telebussen. Det er og bliver dog fortsat en nødløsning sammenlignet med en 

ordinær busrute. Der er områder i Kommunen, hvor det er svært at forstå, at der 

ikke er grundlag for en reel busrute. Et af de områder er Morud, hvor lokalrådet og 

”busbanden” har gjort en stor indsat for at øge tilbuddet af busforbindelser til 

området.   

 

 I januar måned blev vi kontaktet af et firma, som havde et godt tilbud på 

hjertestartere, som de mente, at Landdistriktsrådet måtte være de rigtige til at 



formidle dette budskab. Det gjorde vi så - for hvem vil ikke gerne medvirke til at 

redde liv. Vi har dog ikke modtaget nogen tilbagemelding herpå endnu. I Nørreby 

har de tidligere på året fået opsat en hjertestarter, som de fik sponseret af Røde 

Kors mod at der fra Nørreby blev stillet med et indsamlingshold på Røde Kors 

indsamlingsdag. Så sådan kan man også gøre det. 

 

I efteråret havde vi inviteret Carsten Blomberg fra landdistrikternes Hus til et møde 

– med det formål at give os noget inspiration til indholdet i samarbejdsaftalen med 

kommunen. Under mødet fortalte Carsten Blomberg også om udviklingsprojekt 

Blomstrende Byer, hvilket kort fortalt, er en udviklingsplan, der med penge fra 

Landdistriktsmidlerne, kan understøtte et lokalområde i en udviklingsproces og 

sikre, at det sker i et konstruktivt samarbejde med kommunen. – Det var et rigtig 

godt møde, som ikke kun hjalp os i gang med samarbejdsaftalen, men også 

medvirkede til, at Ore Lokalråd nu er i proces med projekt Blomstrende Byer.  

 

Sidste nye tiltag er filmprojektet ”Vores Sted”, som er en ide, der er blevet til på 

baggrund af Veflingefilmen, der på udmærket vis beskriver de værdifulde 

fællesskaber og gode livsvilkår, der trods alt findes i de mindre nordfynske byer. 

Projektet er blevet lanceret i samarbejde med kommunen og Otterup 

Produktionsskole, som også vil hjælpe med at filme og redigere. Den bedste film 

kåres ved en præmierefest og belønnes med 5000 kr. Filmene vil så kunne ses på 

youtube og merefyn.dk - så alle kan få et indtryk af hvad der sker på Nordfyn.   

 

 Gennemgang af samarbejdsaftale   

 

Fremtid 

 

 Velfærdssamfundet er under pres. Kommunen fattes penge. Serviceniveauet 

forringes. Det er overskrifter vi kender. I de mindre bysamfund og landdistrikter har 

det den konsekvens, at hvis man ikke selv gør en indsats for at holde liv i området – 

så bliver det et kedeligt sted at bo. Der er ingen tvivl om, at de samfund, hvor man 

formår at holde sammen og organisere sig vil have lettere ved at klare sig og fortsat 

være et attraktivt sted at bo. Vi vil derfor opfordre alle mindre bysamfund til at få 

etableret et lokalråd og blive repræsenteret i Landdistriktsrådet, hvor man i kraft af 

den nye samarbejdsaftale med kommunen - nu har muligheden for at blive hørt. 

 

 Vores hjemmeside er et vigtigt redskab – både som foreningens ansigt udadtil og 

som generel informationsplatform. Løbende opdatering og forbedring af 

hjemmesiden skal fortsat have en høj prioritering. På hjemmesiden er der bl.a. links 

til Lokalrådshjemmesider og Nordfynstema. Nordfynstema, som ejes og redigeres af 

Ole Grost i Veflinge, har netop lanceret et tilbud til lokalråd uden egen hjemmeside - 

om at få rådighed over sin egen side, som Ole Grost så vil hjælpe med at designe 

og vedligeholde. Landdistriktsrådet har formidlet budskabet til alle de lokalråd, som 

vi har mailadresser på.  

 

  Samarbejdet med LAG – Nordfyn er også et vigtigt led i kampen om at skaffe 

midler og få inspiration til opretholdelse og udvikling af lokalsamfundene på 

Nordfyn. 

 



 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for den store arbejdsindsats i årets løb og for 

nogle gode og inspirerende møder. Jeg synes at Landdistriktsrådet har udviklet sig 

til et idé-  og inspirationsforum, som har sin berettigelse. Men vi modtager meget 

gerne ideer eller problemstillinger udefra til nye indsatsområder og meget gerne 

projekter, som der kan søges tilskud eller fondsmidler til at sætte i gang. 

 

b. Kommentarer til beretningen 

i. Stor ros til lokalsamfundene for at have gjort en stor indsats for at finde 

den bedst mulige løsning på skolestrukturdebatten. (Benny Simonsen, 

Veflinge) 

ii. Det gør indtryk, når så mange lokalsamfund blander sig i debatten. Der 

barsles i kommunen med et projekt, hvor ejendomsmæglerne sættes i 

spil som samarbejdspartnere i udviklingen af kommunen 

(Udvalgsformand Kurt Christensen) 

iii. Opfordring til at involvere sig i arbejdet med mellembyernes udfordringer 

med at finde nye roller (Carsten Abild) 

iv. Ore Sogns Lokalråd deltager i landsbyudviklingsprojektet Blomstrende 

Landsbyer (Lars Greve, Ore Sogn) 

v. I Morud sætter kommunen ½ mio. kr. af til en forsøgsordning omkring 

busdriften. Projektet udarbejdes i samarbejde med Morud Lokalråd og 

Fynbus (Jon B. Rasmussen, Morud) 

vi. Veflinge vil kontakte Morud ang. de initiativer, ”Busbanden” har taget i 

forbindelse med buskørslen (Benny Simonsen, Veflinge) 

vii. Bedre synlighed omkring ovenstående initiativer og projekter efterlyses. 

Hvor annonceres det henne? (Marita Larsen, Nordfyns Unge) 

viii. Herefter en debat om hjertestarterne. Om lokalrådenes erfaringer med 

hjertestartere; udsættes de for hærværk, er det en opgave for 

landdistriktsrådet, kan man evt. søge midler til et kommunedækkende 

projekt? (F.eks. gennem Trygfonden) 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

a. Kasserer, Lillian Hansen gennemgår regnskabet. Dette godkendes. 

5. Godkendelse af budget for det løbende år 

a. Landdistriktsrådet lægger ikke budget 

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

a. Gennemgang af forslag til vedtægter v. Lars Greve 

i. Bemærkninger: Mister landdistriktsrådet ikke opmærksomhed, hvis det 

ikke annoncerer i ugeaviserne? Konklusionen bliver, at forslaget til 

ændringer af dette punkt bliver stående, men at det selvfølgelig stadig er 

muligt at annoncere; blot er det ikke en pligt længere. 

b. Godkendt 

7. Valg til bestyrelsen 

a. Inge Stein, Skovby; Henrik Nielsen, Skovby; Jon B. Rasmussen, Morud og Benny 

Simonsen, Veflinge er på valg. Inge Stein og Jon B. Rasmussen ønsker ikke at 

genopstille. Henrik Nielsen og Benny Simonsen ønsker genvalg. 

b. Lars Greve, Ore foreslås og ønsker at indtræde i bestyrelsen.  

c. Lars Greve, Henrik Nielsen og Benny Simonsen vælges 

d. Der mangler fortsat et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen får bemyndigelse til at 

vælge et medlem efterfølgende* 



8. Valg af to suppleanter 

a. Pia Longet, Otterup vil gerne fortsætte som suppleant 

b. Bestyrelsen får bemyndigelse til at finde en suppleant efterfølgende 

9. Valg af to revisorer 

a. Kjeld Hansen, Krogsbølle og Jon B. Rasmussen, Morud vælges som revisorer* 

10. Eventuelt 

a. Forslag til emner, landdistriktsrådet kan arbejde med i det kommende år. 

i. Trafiksikring, varmekilder, landsbypedeller, forsamlingshuse 

ii. Kurt Christensen (Erhvervs- og Udviklingsudvalget) oplyser, at der er 

kommet mere opmærksomhed på landdistriktsrådet og på 

lokalområdernes indsats og potentialer. 

iii. Krogsbølle vil søge puljen til områdefornyelse. Lokalrådet uddeler også 

forskønnelsesprisen i Krogsbølle. 

iv. Niels Bo Nielsen, Nørreby og LAG-formand fortæller om LAG Nordfyns 

arbejde. LAG Nordfyn er Danmarks bedste LAG til projekter, der giver 

arbejdspladser.  

 

*Efterfølgende er Kjeld Hansen indtrådt i bestyrelsen, mens Kirsten Sivertsen, Krogsbølle er 

revisor 


