
Referat af mødet 24. august 2011 Landdistriktsrådet Nordfyn 

Til stede: Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen, Jon B. Rasmussen, Hanne Bille (Nordfyns Kommune) 

Afbud: Henrik Nielsen og Lillian Hansen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. juni 2011.  

a. Referatet godkendes. Dog bemærkes det, at mødet den 5. juli, der nævnes under 

punkt 6, blev aflyst. 

2. Samarbejdsaftale med Kommunen 

a. Gennemgang af udkast fra Hanne og Niels Bo 

i. Udkastet drøftes. Teksten skal bearbejdes og målene skal konkretiseres. 

Udkastet bruges som baggrund for en samtale med kommunen. Hanne 

retter teksten til og sender den til bestyrelsen på ny samt til Rudi 

Saltofte, kommunens urban designer. 

ii. Der afholdes snarest muligt møde med Rudi Saltofte omkring 

mulighederne for at indgå en kontrakt med kommunen. Det skal afklares 

i hvilke tilfælde, det er relevant at inddrage landdistriktsrådet, f.eks. ved 

høring i forbindelse med lokalplaner og beslutninger med betydning for 

lokalsamfundene. Bo Sigersted og Niels Bo Nielsen vil repræsentere 

landdistriktsrådet ved mødet. 

b. Bo skriver til kommunen for at høre, hvilke midler, der planlægges afsat til 

landdistriktsrådet i 2012 

3. Oplysning om digital post og teletaxi 

a. Digital post 

i. Hanne har fået en stak af Nordfyns Kommunes foldere om digital post 

med til mødet til omdeling. Er det muligt at skaffe flere af de 

landsdækkende foldere fra ministeriet? De er mere informative. Hanne 

spørger kommunens webmaster om mulighederne. 

ii. Landdistriktsrådet vil gerne koble sig på eksisterende arrangementer og 

oplyse om digital post. F.eks. Seniornet i Bogense. Hanne får 

kontaktoplysninger hos Jan Trolle, UpN. 

iii. Hanne spørger kommunens webmaster om et samarbejde Fjordens Dag.

  

b. Teletaxi 

i. Hanne har bestilt nye teletaxifoldere hos Teknik og Miljø.  

ii. Folderen kunne med fordel komme i ældrerådsavisen, som der tidligere 

har været talt om. Birgit Folden skal kontaktes herom. 

4. Lokalråd 

a. Der afholdes Troldefest i Skamby. I Morud afholdes Solsikkefestival. ”Busbanden” 

(www.busbanden.dk) har holdt et arrangement med politikere, hvor 

jernbanemuseet havde stillet en bus til rådighed. Fynbus har lavet en business 

case på ruten, som sendes til kommunen. Jan Pytlick holder foredrag i hallen i 

uge 35. Her har lokalrådet bidraget med 4.000 kr. Projektet om trafiksikring af 

krydset er under opsejling. 

5. Nyt fra LAG 

a. 200 mio. kr. puljen/Den særlige pulje til regioner og kommuner 

http://www.busbanden.dk/


i. Under aftalen om planen for Grøn Vækst er der afsat en særlig pulje i 

landdistriktsprogrammet til regioner og kommuner. Puljen benævnes ofte 

”200 mio. kr. puljen”. Nogle af midlerne er allerede afsat til f.eks. LAG-

initiativer.  

ii. Sådan kan man få del i puljen: Regionerne skal i fællesskab med 

kommunerne udarbejde regionale programmer, og under rammerne af 

disse kan der ansøges om EU-tilskud til projekter fra puljen. Region 

Syddanmark har fået nedsat en arbejdsgruppe (udpeget af 

kommunekontaktrådet KKR), der arbejder på et syddansk program. Der 

er deadline for indsendelse af programmer til Fødevareministeriet 1. 

oktober 2011. Tilskuddet matches 1:1. Det vil sige, at kommuner og 

regioner selv skal bidrage til projekterne med 50 %. Midlerne fordeles 

ikke ligeligt mellem regionerne, men tildeles på baggrund af de indsendte 

programmers kvalitet, som får point alt efter, hvor mange af de fastlagte 

kriterier, de lever op til. 

b. LAG Nordfyns koordinator, Tina, er gået på barsel. Christina fra Nordfyn Erhverv 

er barselsvikar og har et stykke tid inden Tina gik på barsel siddet med ved LAG-

møderne. 

c. Fiskeri LAG Fyn har indkaldt til en ny ansøgningsrunde med deadline 1. oktober. 

Der er ca. 800.000 kr. at medfinansiere med, men da disse er EU-midler, 

kræves der kommunal eller anden offentlig medfinansiering førend EU-tilskuddet 

kan udløses. 

6. Evt.  

a. Asperup-Roerslev lokaludvalg har henvendt sig for at høre, om de nordfynske 

erfaringer med telebusordningen. 

b. Til inspiration for landdistriktsrådets arbejde, kan vi melde os til de konferencer, 

fokusdage mm, der findes. Det kan være svært at finde rundt i hvem, der 

udbyder hvad. Man kan orientere sig på Landdistrikternes Fællesråds 

hjemmeside (www.landdistrikterne.dk ), FødevareErhvervs hjemmeside 

(www.ferv.dk eller www.landdistriktsprogram.dk ), Regionens hjemmeside 

(www.regionsyddanmark.dk )samt på Danske Regioners hjemmeside 

(www.regioner.dk ) eller undertiden på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 

hjemmeside (www.sum.dk ). 

c. Næste møde finder sted 27. september 2011 kl. 19.00 Dalene 40, Roerslev 5450 

Otterup. 
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