
Landdistriktsrådet Nordfyn 

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 17. april 2012 
 

Til stede: Bo Sigersted, Lars Greve, Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen, Benny Simonsen, Hanne 

Bille 

Afbud: Inge Stein, Henrik Nielsen, Jon B. Rasmussen 

Benny Simonsen afløser Birthe Rasmussen som repræsentant for Veflinge. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 13. marts. 

a. Referatet godkendes. Dog bemærkes det, at der under pkt. 2, hjertestartere skal 

stå Nørreby og ikke Grindløse 

2. Opfølgning på følgende fra sidste møde: 

a. Samarbejdsaftale med kommunen 

i. Erhvervs- og Udviklingsudvalget har godkendt samarbejdsaftalen med 

den ændring, at Landdistriktsrådet en gang årligt tager initiativ til et 

møde med udvalget. 

ii. Samarbejdsaftale lægges på Landdistriktsrådets hjemmeside, når den er 

endelig godkendt. 

iii. Der skal laves en pressemeddelelse om samarbejdsaftalen. Dette kan fint 

falde sammen med annonceringen af årsmødet. 

b. Markedsføring af lokalområderne – Filmprojektet 

i. Landdistriktsrådet foreslår, at en fra Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters visionsgruppe, f.eks. ”Bonderøven” eller Niels Hausgaard 

deltager i bedømmelsesudvalget. 

ii. Materiale om projektet deles rundt 

c. Hjemmesiden – Hvad gør vi, når Jon stopper? 

i. Der skal findes en ny webmaster. Det behøver ikke være besværligt at 

opdatere hjemmesiden. Benny sender materiale rundt til inspiration. 

ii. Vi spørger Jon, hvad han anbefaler, at vi gør. 

d. Økonomi, tilskud og aflæggelse af regnskab 

i. Landdistriktsrådet må, ifølge kommunens økonomiafdeling og 

udvalgsformand Kurt Christensen, uddele de af kommunen tildelte 

midler, som det vil. Det vil sige, at Landdistriktsrådet gerne må tildele en 

sum penge til lokalråd, der møder frem til årsmødet. 

ii. Det er ikke noget krav, at Landdistriktsrådet har en registreret revisor. 

En folkevalgt er tilstrækkelig. Det med den registrerede revisor stammer 

fra det tilskud, som rådet fik af det daværende Velfærdsministerium. Dog 

står det i Landdistriktsrådets vedtægter, at der skal anvendes en 

registreret revisor, så der er behov for en vedtægtsændring. 



iii. Tilskuddet fra Nordfyns Kommune er ikke gået ind på Landdistriktsrådets 

konto endnu. Hverken tilskuddet fra 2011 eller fra 2012. Hanne 

undersøger sagen. 

3. Nyt fra lokalrådene 

a. Nørreby skal have cirkus på besøg 1/7. Sidste år var det en stor succes. 

b. Veflinge holder affaldsindsamlingsdag 22/4 

c. Ore Sogn deltager i projektet Blomstrende Landsby. Projektarbejdet er i 

opstartsfasen. Der er modtaget tilskud fra kommunen til deltagelsesgebyret. 

d. Skamby har sat projektet med bålhytten ved Glavendruplunden i gang. 

4. Nyt fra LAG 

a. Der er kommet nye LAG-bekendtgørelser 

b. LAG Nordfyn holder årsmøde 9. maj 

5. Årsmødet 6. juni – hvordan gør vi i år? 

a. Der er en del forslag til vedtægtsændringer. Lars gennemgår vedtægterne og 

formulerer ændringsforslagene. Forslag til vedtægtsændringer skal ifølge 

vedtægterne annonceres 4 uger før årsmødet. Det vil dog være mere 

hensigtsmæssigt, hvis det blev ændret til 2 uger, så det stemmer overens med 

fristen for annonceringen af selve årsmødet. Det foreslås derfor ændret. 

Forslagene vil blive lagt på hjemmesiden 4 uger inden årsmødet. 

b. Annonceringen af årsmødet skal sættes i de lokale medier 2 uger inden årsmødet. 

Da der kommer en del helligdage i maj måned, kan vi forvente, at der er en 

deadline for indlevering af annoncer omkring 16/5.  

c. Annoncen forkortes i forhold til de tidligere år. Hanne udarbejder annonceteksten. 

d. Det ville være skønt med en artikel om Landdistriktsrådet og samarbejdsaftalen 

med kommunen i forbindelse med annonceringen. Benny vil kontakte Heidi Juel 

fra Ugeavisen. 

e. Der skal sendes direkte invitationer til formændene for lokalrådene. 

f. Lillian spørger Carsten Abild om han, traditionen tro, vil være dirigent ved 

årsmødet. 

g. Årsmødet holdes på Dalene 40, Roerslev. 

h. Der findes en projektor på stedet. Lars tager en bærbar pc med. 

i. Hvem er på valg i 2012?:  

i. I 2011 var Lillian Hansen, Bo Sigersted og Niels Bo Nielsen på valg (alle 

genvalgt) 

ii. I 2012 er det således Inge Stein, Henrik Nielsen, Jon B. Rasmussen og 

Benny Simonsen, der er på valg. Jon ønsker ikke at genopstille. 

6. Eventuelt 

a. Næste møde finder sted tirsdag den 29. maj kl. 19.00 Dalene 40, Roerslev, 5450 

Otterup. 

b. Hanne går på barsel 1/7 og vender tilbage i løbet af april 2013. 

 

 


