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1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde d. 14. august 2012. 

a. Referat godkendt 

b. Økonomi 

 Lillian udbetaler 1.000 kr. til fremmødte lokalråd ved årsmødet   

c. Landsbypedelordning 

 Bo har været i dialog med Beboerforeningen i Jordløse, som har en 

landsbypedelordning. Den har kørt et års tid og fungerer tilfredsstillende for både 

beboere og kommunen. Foreningen har overtaget nogle opgaver fra kommunen 

og modtager en betaling svarende til ca. det, som kommunen sparer. Opgaverne 

udføres gratis af frivillige borgere, og derfor rækker pengene længere. Assens 

Kommune har derfor planer om at tilbyde ordningen til andre mindre bysamfund. 

 

Vi tager ideen op og undersøger stemningen herfor i vores egne lokalområder!! 

 

2. Møde med Kommunen i h.h.t. samarb.aftale 

a. Mødet holdes d. 22. oktober kl. 19.00 på rådhuset i Bogense ? bekræftes senere. 

b. Dagsorden for mødet 

 Etablering af velkomstkomite for tilflyttere – hvordan kan Kommunen bidrage med 
oplysninger hertil. 

 Er der brug for en landsbypedel-ordning og hvordan kan den evt. udformes til gavn for 
både Kommunen og lokalområdet. Der er eksempler fra Jordløse, som har en sådan 
ordning. 

 Hvad er fremtidsudsigterne for diverse klubhuse ejet af Kommunen. Mange af dem har 
behov for renovering, men er det noget som klubben og borgerne selv må tage skridt 
til, hvis det kan finansieres. 

 Oprensning og pasning af gadekær – hvad må man selv gøre. 

 Trafiksikring, koordinering af muligheder og tiltag. 

 Anlæg af Kløverstier med støtte fra Friluftsrådet. 

 Under hvilke udvalg hører ovenstående punkter  

 

 

3. Opfølgning på filmprojekt 

a. På opfordring fra nogle ”filmhold” arrangeres en ekstra kursusaften af Bianca Giese. 

Dato følger snarest. 

 

 

4. Nyt fra lokalrådene 

 Niels Bo – Nordfyns Perle etableret ved sammenslutning af Grindløse, Klinte og Nr. 

Sandager sogne. Området svarer til de gamle skoledistrikter. Der er stor tilfredshed 

med, at der netop er solgt et af de tomme huse i området. 
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 Kjeld – I Krogsbølle er der under Lokalrådet oprettet et ”Saneringsudvalg”, som i 

samarbejde med lokale håndværkere har til formål at opkøbe tomme huse og sætte 

dem i stand til udlejning eller videresalg. 

Kjeld oplyser, at der under Friluftsrådet kan søges støtte til at oprette ”Kløverstier”, 

som er ruter af varierende længder med mindst fire interessepunkter (seværdigheder) 

 Lillian – Nordfyns Unge kan fejre 10 års jubilæum i år.  

 

 

5. Nyt fra LAG 

a. Der er årsmøde i LAG den 26. og 27. oktober, hvor Niels Bo deltager.  

 

 

 

6. Eventuelt  

  

 Næste møde er den 22. oktober, som holdes sammen med Kurt Christensen og Henrik 

Boesen, Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Mødet er kl. 19.00 på rådhuset i Bogense ? 

Vist nok – bekræftes senere! 

 

 

 

 

 

 


