
Referat af bestyrelsesmøde  

Nordfyns Landdistriktsråd 2. marts 2011, Dalene 40, Roerslev  

Til stede: Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen, Birthe Rasmussen, Lillian Hansen, Jon B. Rasmussen, 

Hanne Bille (Nordfyns Kommune) 

Afbud: Henrik Nielsen, Inge Stein 

Referent: Hanne Bille 

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 31. januar.  

a. Referatet godkendt.  

b. Kommunen afventer et udspil om samarbejde fra landdistriktsrådet. Udkastet skal 

være et oprids over rådets fremtidige funktion. Niels Bo laver et udkast og 

sender det til Bo og Hanne. 

2. Post, hjemmesiden 

a. DK Hostmaster-sagen er nu løst. Fakturaerne var sendt til en e-mail adresse, der 

aldrig har været benyttet. For fremtiden sendes den slags mails til Jon. Er det 

muligt at få en kvitteringsmail, når man udfylder statusskemaet elektronisk? Kan 

vi lave et hit-statistik over besøgende på hjemmesiden? 

3. Informationskampagnen om borger.dk/telebussen 

a. Kan vi bruge Ældrerådsavisen (der sendes ud med Ugeavisen) til at informere om 

telebussen? Den næste Ældrerådsavis udkommer 17/4. 

b. Møde med Louise Rasmussen, driftschefen? Hanne kontakter driftschefen. 

c. Opstartseventen finder sted ved Søndersø Brugs 16/4 (lørdag) kl. 10-14. 

d. Annoncering i forbindelse med eventen: 

i. Landdistriktsrådet finder folk i baglandet, der gerne vil oprettes til 

borger.dk (eventuelt også folk, der endnu ikke har fået NEM-ID) 

ii. Hanne undersøger, om eventen/kampagnen kan annonceres på de 

kommunale sider i ugeavisen. 

iii. Lillian kontakter Klaus Wind fra Stiftstidende og Pia Longet fra 

Lokaljournalen for at høre, om de vil omtale eventen/kampagnen i 

avisen. 

iv. Bo skriver en pressemeddelelse 

v. Kim Johansen skal varsles om, at telebussen også nævnes – Hanne 

kontakter ham. 

vi. Vi inviterer Kurt Christensen og Carsten Abild til eventen den 16. april. Vi 

fik ikke aftalt, hvem der inviterer dem. 

vii. Hanne taler med Michael om information på kommunens hjemmeside 

viii. Jon lægger information på landdistriktsrådets hjemmeside  

4. Nyt fra lokalrådene 

a. Der har været generalforsamling i Skamby og omegns borgerforening, hvor der 

var et opråb til engagement i frivillighed/lokalrådsarbejdet. Der arbejdes fortsat 

på Glavendrupprojektet. 

b. Veflinge borgerforening vil gerne oprette en hjemmeside. Borgerforeningen har 

shinet flagalléen op og arbejder med vedtægterne i forhold til at blive lokalråd. 

c. Morud har generalforsamling 22. marts med Rue Mejeri som gæstetaler. ”5462-

banden” arbejder for at få bybusserne til Morud. Derudover arbejdes der på at få 



en markedsplads i tilknytning til hallen. Pladsen vil også kunne bruges som p-

plads. 

5. LAG Nordfyn holder møde 5. marts. 

6. Tanker og idéer til udvikling af lokalområderne 

a. Om mødet på Fyens Stiftstidende om lokalsamfund: Et inspirerende møde med 

gode eksempler på gode initiativer i lokalsamfundene. 

7. Evt. 

a. Forslag til næste dagsorden: Planlægning af generalforsamling 

b. Næste møde 5. april 2011 kl. 19.00 Dalene 40, Roerslev 

 

 

 


