
REFERAT 

MØDE I NORDFYNS LANDDISTRIKTSRÅD 30. JANUAR 2008 

Dato 1. februar 2008

MØDEFORUM: Nordfyns Landdistriktsråd 

DELTAGERE: Jan Sørensen, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen, Inge Stein, Susanne Mann Skou, Hanne Bille 

FRAVÆRENDE: Henrik Nielsen, Flemming Knudsen, Per Maegaard 

REFERENT: Hanne Bille 

 
 
 
1) Post/referater  

a) Referatet fra mødet den. 21. november godkendes 
 

2) Økonomiske ansøgninger 
a) Ansøgningen til Indenrigsministeriets landdistriktspulje på 100.000 kr. ønskedes uddybet. Jan har 

opstillet budgettet således: 
i 67.500,- til oprettelse af it, hjemmeside samt udfærdigelse af informationsfolder til hele den 

nordfynske kommunes lokalområder/råd. Dette beløb er baseret på et konkret prisoverslag fra 
Nielsen Reklamebureau fra den 21. december 2007. 

ii 10.000,- til administration, afholdelse af møder, repræsentantskab/generalforsamling, 
annoncering mm. 

iii 23.300,- vil blive anvendt til udfarende informationsmøder med lokale forsamlinger og 
kommende lokalråd. 

b) Ansøgningen til Region Syddanmark på 50.000 kr. 
iv Vi har endnu intet hørt, så Jan kontakter Carsten Abild. Hanne forhører sig hos sine 

landdistriktskontakter i Regionen. 
 

3) Lokalråd 
a) Intet at tilføje 
 

4) Indsamle og behandle § 3 
a) Intet at tilføje 

 
5) Indkomne forslag 

a) Intet at tilføje 
 

6) Fremsendelse/anbefalinger 
a) Intet at tilføje 

 
7) PR. 

a) Det er generelt svært at trænge igennem til de foreninger, der kontaktes. Foreningerne har svært ved 
at se mulighederne i landdistriktsrådet og kan ikke overskue mere aktivitet end det, der foregår i 
foreningen.  
 
Det skal fremgå mere tydeligt på nettet, at landdistriktsrådet gerne kommer og hjælper med at starte 
foreningen op. Der ud over skal det gøres mere klart, at landdistriktsrådet er en politisk opbygning, 
der skal være de lokales talerør over for blandt andet kommunen, hvor LAG’ en koncentrerer sig om 
projekter og egnsudvikling.  
 
Det ville være ønskeligt, om kommunen også ville referere til landdistriktsrådet i relevante tilfælde, 
f.eks. ved borgermøder. Landdistriktsrådet skal formaliseres i forhold til det kommunale system. 



8) &yt fra LAG/diverse udvalg mm. 
a) LAG’ en (Nordfyns lokale aktionsgruppe) er blevet godkendt af både medlemmerne, Regionen, 

Syddansk Vækstforum og Nordfyns Kommune. 
 

9) Repræsentantskab og generalforsamling 
a) Årsmødet/repræsentantskabsmødet finder sted onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 på 

Kongslundskolen i Skovby.  
v Bestyrelsen mødes kl. 17.30 og forbereder mødet. Der vil blive serveret smørrebrød til formødet.  
vi Jan kontakter Carsten Abild og spørger, om han vil være dirigent til generalforsamlingen.  
vii Hanne kontakter Kurt og Uffe og finder ud af, om hele Erhvervs- og Fritidsudvalget skal 

inviteres. 
viii Hanne skaffer en kopi af den annonce, vi havde i Ugeavisen den 22. januar.  
ix Folk skriver sig på en kontaktliste, når de dukker op til årsmødet/repræsentantskabsmødet 

 
10) Evt. 

 
 
 


