
Landdistriktsrådet Nordfyn 

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 29. maj 2012 
 

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 17. april 2012 

a. Godkendt. Dog påpeger Niels Bo, at Nørreby ikke er helt sikker på, om det er 1/7, 

der kommer cirkus. 

2. Opfølgning på følgende fra sidste møde: 

a. Diverse forberedelser til årsmøde 

i. Carsten Abild er dirigent 

ii. Lars Greve (suppleant) vil gerne stille op til bestyrelsen 

iii. Bo kontakter Jon B. Rasmussen, Inge Stein og Henrik Nielsen angående 

nedenstående. 

1. Jon B. Rasmussen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Vil 

Morud sende en repræsentant? 

2. Inge Stein og Henrik Nielsen er på valg. Ønsker de at genopstille? 

iv. Statusrapporter: Hanne har modtaget 2 

b. Årsregnskabet – er alle underskrifter på plads? 

i. Lillian har været rundt ved alle bestyrelsesmedlemmer og har indhentet 

underskrifter 

3. Afvikling af årsmødet – brug af projektor, forplejning mm. 

a. Lillian sørger for forplejning 

b. Bo skriver formandens beretning 

c. Bo medbringer en elektronisk version af samarbejdsaftalen med kommunen 

d. Lars gennemgår forslagene til vedtægtsændringer 

e. Hanne medbringer skemaer til at indskrive sig til årsmødet  

4. Nyt fra lokalrådene 

a. Ore Sogns Lokalråd har holdt møde med Rudi Saltofte og aftalt, at 

samarbejdsaftalen skal lægges på kommunens hjemmeside sammen med 

oplysninger om landdistriktsrådet og lokalrådene. Der har tidligere ligget 

oplysninger om landdistriktsrådet på kommunens hjemmeside, men de er 

forsvundet, da der kom ny hjemmeside.  

b. Nørreby Borgerforening har overvejelser om, hvad den fremtidige brug af skolen 

skal være. 

c. Skamby og omegns Lokalråd følger med i, hvad der sker med Skamby Friskole 

5. Nyt fra LAG 

a. Har afholdt årsmøde og har senest uddelt penge til to projekter, begge 

erhvervsprojekter. 

6. Eventuelt 

a. Tilbud fra Ole Grost, Nordfynstema 



i. Lars Greve kontakter Ole Grost 

b. Næste møde? 

i. Det konstituerende møde lægges i umiddelbar forlængelse af årsmødet 

den 6. juni. 

 

 


