
Referat af bestyrelsesmøde 

Nordfyns Landdistriktsråd 7. september 2010, Dalene 40, Roerslev  

Til stede: Bo Sigersted, Inge Stein, Henrik Nielsen, Niels Bo Nielsen, Lillian Hansen, Hanne 

Bille(Nordfyns Kommune) 

Afbud: Jon B. Rasmussen 

Referent: Hanne Bille 

 

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde 

a. Godkendt.  

b. Hanne opdaterer adresselisten og sender den rundt 

2. Post 

a. Der er kommet en regning fra revisoren 

b. Nordfyns Kommune ønsker en anmodning om frigivelse af de 10.000 kr. 

Landdistriktsrådet skal bruge pengene til drift, herunder: 

i. Revision, annoncering, web, mødeudgifter, lokalrådene 

c. Der er indkommet statusskemaer fra Skamby, Nordfyns unge, Skovby, Ore og 

Morud. 

d. Der mangler statusskemaer fra Nørreby, Særslev, Otterup, Grindløse, Søndersø, 

Hårslev og Bogense  Niels Bo og Lillian tager kontakt til dem. 

e. Krogsbølle er – indtil videre – ikke med i Nordfyns Landdistriktsråd 

f. Kortet på hjemmesiden skal opdateres. Otterup by lokalråd samt Skamby skal stå 

skrevet med sort, og Krogsbølle skal skrives med rødt. 

3. Nyt fra lokalrådene 

a. Nørrebyområdet har lavet en hjemmeside www.nordfynsperle.dk På siden vil man 

med tiden kunne finde links til både LAG, Landdistriktsrådet m.fl. 

b. Nordfyns Unge har holdt børnediskotek for 96 unge i Roerslev. 

c. Skamby har holdt Troldefest (Høstfest/Byfest), hvor 160 personer mødte op. 

Glavendrup-hytte-projektet er indtil videre strandet. Der skal søges fonde. 

Kommunens fundraiser har tilbudt sin hjælp. 

4. Nyt fra LAG 

a. LAG Nordfyn deler fortsat midler ud i rigt mål.  

b. LAG Nordfyn har fået en henvendelse omkring udbredelse af budskabet om 

telebusordningen. Dette er imidlertid en opgave, der hører til under 

Landdistriktsrådets regi, så Landdistriktsrådet overtaget opgaven.  

i. Der er forslag om at lave i pjece i samarbejde med kommunen og LAG 

Nordfyn med inspiration fra Kerteminde Kommunes pjece om telebusser. 

ii. En idé kunne være, at LAG Nordfyn betaler for opsætning og trykning. 

Dette skal drøftes med LAG Nordfyn, så Bo tager med til næste LAG-

møde. 

iii. I forbindelse med projektet med pjecen, holder Landdistriktsrådet et 

møde hurtigst muligt efter LAG Nordfyns møde, f.eks. i uge 40. 

5. Fokusområder for det kommende år 

a. Se pkt. 4b 

http://www.nordfynsperle.dk/


b. Vi formoder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidl. Velfærdsministeriet) eller 

Socialministeriet vil have en afrapportering over vores anvendelse af de penge, 

vi modtog fra Landdistriktspuljen. Vi kan imidlertid ikke finde nogen 

tilsagnsskrivelse, hvor betingelserne står. Hanne spørger Jan (tidl. Formand) om 

han kan huske betingelserne. 

c. Landdistriktsrådets tilhørsforhold skal afklares. Landdistriktsrådets tilknytning til 

kommunen er aldrig blevet organiseret pga. organisationsomlægninger og 

skiftende chefer i kommunen de seneste år. Hanne arbejder på en statusrapport, 

der vil blive afleveret til hendes chef, Jesper Schlüter og sendt videre, så vi kan 

få formaliseret samarbejdet. 

d. Vedtægterne med ændringer (jf. årsmødet) tages med til næste møde til 

underskrivning. 

6. Evt. 

 


