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1. Åbning af mødet ved formand  
a. Formanden, Bo Sigersted byder de fremmødte velkommen. 15 er mødt op til årsmødet, med 
repræsentanter fra Morud, Veflinge, Skovby, Nordfyns Perle, Skovløkken, Nordfyns Unge, Ore, 
Skamby og Krogsbølle. Kun Hårslev og Særslev var ikke repræsenteret. 
 
2. Valg af stemmetællere og dirigent  
a. Carsten Abild foreslås og vælges til dirigent  

b. Der blev ikke valgt stemmetællere  
 
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse  
a. Bestyrelsens beretning:  
 

 Konstituering af bestyrelsen efter sidste årsmøde forløb heldigvis uden de store 
problemer. Kjeld Hansen, Krogsbølle Sogns Lokalråd, overtog posten efter Jon 
Rasmussen, Morud Lokalråd, ligesom det også lykkedes at få begge suppleantposter 
besat. Undervejs er der dog sket det, at Veflinge Lokalråd har indsat Charlotte Nicolaisen 
som afløser for Benny Simonsen, der ellers var valgt til bestyrelsen. 

 

 Udviklingen i medlemmer. Siden sidste årsmøde er der opstået nye lokalråd. Det ene er 
Nordfyns Perle, som dækker Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Sogne. Tidligere var 
områderne repræsenteret ved Grindløse Klaverforening og Nørreby Borgerforening. Det 
andet og sidste skud på stammen er oprettelse af lokalrådet Skovløkken, som dækker 
Skeby og Østrup Sogne. Det var dejligt, at der også blev oprettet et lokalråd i den del af 
kommunen og vi glæder os meget til samarbejdet.  

 
Der arbejdes endvidere på at oprette lokalråd for Hjadstrup og Lunde Sogne, Hasmark og 
Norup Sogne, samt et nyt lokalråd for Skamby & Omegn, som i givet fald kommer til også 
at omfatte Uggerslev og Nr. Højrup området. Pt. er der i alt registreret 14 godkendte 
lokalråd i Kommunen, hvoraf Landdistriktsrådet har kontakt til og er i dialog med de 11. 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.  

 

 Arbejdsområder. Det har igen været et travlt år i bestyrelsen. Samarbejdsaftalen med 
Nordfyns Kommune, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i april måned sidste år, 
har allerede udviklet sig til et frugtbart samarbejde omkring trafiksikkerhed, gadebelysning, 
liste over nedrivningsmodne ejendomme og landsbypedelordning, samt velkomst og 
information af nye beboere. Landdistriktsrådet viderebringer opgaver og information til de 
enkelte lokalråd, og giver feedback til kommunen.  

 
Som eksempel kan vi i kraft af vores deltagelse i trafiksikkerhedsudvalget bidrage med 
vigtig information, når der skal træffes beslutninger om nye trafiksikkerheds tiltag og 
prioritering omkring ”sorte pletter” ude i lokalområderne. 
 
I forbindelse med renovering af gadebelysning i kommunen kom det på tale at fjerne alle 
gadelamper, som ikke står i bymæssig bebyggelse. Der er dog steder, hvor det af 
sikkerhedsmæssige hensyn og andet, fortsat skal være gadebelysning. For at hjælpe 
afdelingen for teknik og miljø blev Landdistriktsrådet bedt om hjælp til at udpege disse 
steder og komme med en begrundelse for deres forsatte eksistens.  
 
Filmprojektet ”Vores Sted” var ubetinget det, som i en periode krævede flest ressourcer af 
både deltagere og arrangører. I starten var der tilmeldt 10 lokalområder, men kun de 5, 
Veflinge, Nordfyns Unge, Nordfyns Perle, Skovløkken og Krogsbølle lykkedes med at 
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fuldføre projektet. Til gengæld blev det 5 flotte film, som blev fremvist og belønnet ved en 
storslået filmfest i Særslev forsamlingshus. 1. præmien og de 5000 kr. gik til Krogsbølle – 
og stort tillykke med det. Pengene var selvfølgelig guleroden i projektet, men uanset 
præmiens størrelse – så er jeg sikker på, at I har vundet stor anerkendelse og respekt i 
både jeres lokalområde og hos kommunen for jeres store indsats med at sætte jeres sted 
og Nordfyn på landkortet.  
Filmene kan ses på Youtube og kommunens hjemmeside, www.merefyn.dk.  

 

 Et af de større projekter, som vi samarbejder med kommunen om, er oprettelse af en 
landsbypedelordning, der er tænkt som et forsøgsprojekt i 2 -3 lokalområder. Vi er sammen 
med lokalrådene blevet bedt om at lave et opgavekatalog med eksempler på opgaver, som 
måske kunne overtages fra kommunen og eksempler på opgaver, der ikke bliver udført i 
dag – men noget, som der kunne være behov for.  
Et andet større projekt er ”Blomstrende Landsbyer”, som Ore Sogns Lokalråd allerede er i 
proces med. Et projekt, som med fordel kunne udvides til at omfatte 2-3 landbyer. Men det 
vil Lars Greve fortælle lidt mere om under eventuelt.  
 
Fælles for begge projekter er, at de er tænkt som et led en udviklingsplan for landsbyerne. 
Til dette formål har kommunen afsat en pulje på 250.000 kr.  
 

 Med den udvikling, der har været siden vi fik samarbejdsaftalen med kommunen på plads, 
så føler jeg, at Landdistriktsrådet faktisk er begyndt at fungere efter hensigten. Jeg håber at 
vi kan holde stilen og udvikle samarbejdet til glæde og gavn for både lokalområderne og 
hele kommunen.  
Oprettelse og tilgang af nye lokalråd tyder også på, at budskabet om fordelene ved at 
organisere sig er blevet hørt, men Kjeld Hansen har også gjort en stor indsats i rollen som 
”fødselshjælper” – tak for det.  
Der er forsat områder i kommunen, som vi håber at få en bedre kontakt til og dialog med, 
men det skal nok lykkes med lidt tålmodighed. 
 

 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for den store arbejdsindsats i årets løb og for nogle 
gode og inspirerende møder. Stor tak til Jon Rasmussen for opdatering og vedligeholdelse 
af vores hjemmeside, der er et vigtigt redskab – både som foreningens ansigt udadtil og 
som generel informationsplatform. Endelig skal der også lyde en stor tak til Kurt 
Christensen og Henrik Boesen fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget for et godt og 
udviklende samarbejde.  

 
 
Der var spørgsmål til Landsbypedelordningen, som formanden uddybede, og udbad sig forslag til 
områder, som de enkelte lokalråd kan foreslå til ordningen. Forslag bedes fremsendt inden næste 
bestyrelsesmøde 1. juli. Carsten Abild foreslog at tage området vedligehold af D-veje med som 
Landsbypedelarbejde. Der kom også forslag om græsslåning ved vejskilte bl.a. på marguerite-
ruten. I øvrigt henviste formanden til referat fra mødet med kommunen den 15. maj. 
Der var ingen indvendinger mod bestyrelsens beretning. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt, og formanden knyttede kommentarer til nogle nøgleposter. 
Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 
 
5. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
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6. Valg til bestyrelsen. 
Benny Simonsen er udtrådt af Veflinge Lokalråd, hvorefter Erik Chalatsis, der har afløst Benny i 
Veflinge, også blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Landdistriktsrådet for 1 år. 
Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen og Lillian Hansen, blev alle genvalgt for en 2 årig periode. 
 
7. Valg af suppleanter og revisorer. 
Nete Dahl fro Skovløkken blev valgt som 1. suppleant. 
Charlotte Nicolajsen fra Veflinge blev valgt som 2. suppleant. 
Der var genvalg til begge revisorer: Kirsten Sivertsen og Jon B Rasmussen, Morud 
 
8. Eventuelt. 
Lars Greve præsenterede projekt Blomstrende Landsby, som Ore har været en del af i det 
forløbne år. Se mere på: www.blomstrendelandsby.dk 
 
Charlotte Nicolajsen præsenterede forslag til fremstilling skilt til annoncering af aktiviteter i 
lokalområdet. Charlotte undersøger mulighed for fremstilling af skilt på én af kommunens 
produktionsskoler, og fremskaffer en overslagspris. 
 
Jon B Rasmussen fremkom med Moruds negative erfaringer med skilt, og mindede om, at det er 
vigtigt at informationsstanderen vedligeholdes, da den ellers får negativ reklame for området. 
 
Lars Greve deltager tirsdag den 11. juni i temadag omkring den kommunale landdistriktspolitik. 
 
Der blev diskuteret omkring mulige tiltag til anvendelse af kommunens udviklingspulje.  
 
Kjeld Hansen foreslog at bestyrelsen på mødet den 1. juli laver en liste over de områder, hvor man 
vil foreslå midler anvendt, og med et budgetbeløb for hvert område. 
 
Der blev også talt om nabohjælp. Bl.a er der en hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig, og bl.a. 
købe et skilt med teksten Nabohjælp. Se mere på: www.nabo.dk/nabohjælp/ . Princippet er kort: 
Alle der ønsker deltagelse i nabohjælp tilmelder sig på hjemmesiden, og modtager opkald på 
mobiltelefon i tilfælde af alarm i området. Nabohjælp er gratis og finansieres – som alt andet på 
Nettet – via reklamer på siden. Der var opfordring til Landdistriktsrådets aktive promovering af 
muligheden. 
 
Kjeld Hansen meddelte at han deltager i et kursus den 12. – 16. august for lokale ildsjæle. Kursus 
arrangeres i et samarbejde mellem Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter og Ryslinge 
Højskole. Nordfyns Kommune har godkendt, at prisen for dette kursus kr. 2.500 betales af den 
udviklingspulje, som kommunen stiller til rådighed for Landdistriktsrådet. 
 
 
Dirigent: Carsten Abild  Referent: Kjeld Hansen 
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