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1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. februar 2013.  

Referat blev godkendt 

 

2. Møde med Kommunen d. 5. april  

a. Dagsorden fra Henrik Boesen (ej modtaget endnu, men se referat fra sidste møde. Mødet 

vil primært være en opfølgning på emner herfra) 

Mødet blev udsat grundet Henrik Boesens familieforøgelse. 

Husk til kommende møde: 

 at spørge til dækning af Ore Sogns kontingent til ”Blomstrende Byer” 

 Forslag fra Veflinge Lokalråd om fælles infotavler ved byporte eller andre synlige 

placeringer, som kan bruges til aktuelle vigtige meddelelser.  

 

 

3. Nordfynstema 

a. Ole Grost deltager i mødet. Har meddelt, at hjemmesiden lukker til nytår. 

b. Muligheder for samarbejde. 

Ole Grost vil gerne overdrage hjemmesiden til Landdistriktsrådet eller andre, som har lyst 

og evner til at føre det gode oplysningsarbejde videre. Bestyrelsen i Landdistriktsrådet vil 

gøre alt for at Nordfynstema kan fortsætte på en eller anden måde, men det kræver nogle 

ekstra ressourcer udefra. 

 

  

4. Regnskab 2012 

a. Bilagsmateriale hertil (Lillian)  

Bo Sigersted opstiller regnskab på grundlag af modtaget bilagsmateriale fra Lillian. 

  

 

5. Nyt fra lokalrådene 

Ore Sogn får igen en dagligvarebutik. Den lokale elektriker og hans kone har overtaget 

lokalerne med det formål at drive købmandsbutik i en del af bygningerne og bruge resten til 

elektrikerforretningen. Butikken åbner d. 19. april i forbindelse med ”Åben kommune”, som 

foregår i weekenden den 20. – 21. april, hvor der også vil være indvielse af schelterhytte ved 

stranden.  

Ore Sogn har også lavet et nyt og flot sogneblad, som forventes at udkomme 4 gange om 

året. 

 

Nordfyns Perle skal have møde med kommunen om muligheder for evt. overtagelse og 

anvendelse af skolebygningerne i Klinte. Nordfyns Folkehøjskole har vist interesse for 

området ved for nyligt at have købt to huse i Nørreby ved siden af skolen. 

 

Krogsbølle lokalråd håber på en bevilling fra kommunen til deres by- og områdefornyelse, 

som der har været arbejdet på siden sidste år. Kommunen synes godt om projektet, men der 
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mangler fortsat en skriftlig accept hertil. Lokalrådet håber på en godkendelse til januar 

2014. 

I krogbølle er der planlagt en masse aktiviteter i forbindelse med ”Åben kommune” d. 20. – 

21. april. 

 

Veflinge Lokalråd har fået ny formand, Anne Margrethe Dalsgård. Men det er Charlotte 

Nicolaisen, som har overtaget pladsen i LDR efter Benny Simonsen. 

Veflingehallen er åben med forskellige aktiviteter i weekenden 20. – 21. april, ligesom der 

også er arrangeret affaldsindsamling i denne weekend. 

 

Nordfyns Unge holder åben i Dalskovreden med fremvisning af teater og bobspil, m.v. i 

weekenden d. 20. – 21. april. 

 

Skamby og Omegns Borgerforening laver rundvisning i Glavendruplunden søndag den 21. 

april kl. 14.00 og 15.00, hvor Carl Martin Kristensen fortæller om Danmarks største 

skibssætning. Efter rundvisningen er der kaffe og kage i den nye bålhytte. 

 

 

6. Nyt fra LAG 

Den sidste generalforsamling i denne omgang holdes d. 15. april kl. 19.30 på Otterup Hotel. 

Efter 2013 kommer der et nyt program. Der er endnu ca. 1.1 mio.kr., som skal uddeles til 

egnede projekter. Ansøgning skal dog være afleveret inden 1. maj 2013.  

   

 

7. Filmfest, ”Vores sted” 

a. Afholdes 4. april i Særslev forsamlingshus kl. 19.00.  

b. Landdistriktsrådet  hjælper med klargøring, servering og afrydning. Holdet består af 

Lars Greve, Henrik Nielsen, Jon B. Rasmussen og Bo Sigersted plus 2 hjælpere fra 

Skamby. 

Filmfesten forløb fint og der var en rigtig god stemning. Der var præmier til alle 5 film, men 

det var Krogsbølle, som løb med 1. præmien. Se billeder på www.nordfynstema.dk  

 

 

8. Eventuelt  

  

 Næste møde og årsmøde ? 

Der var et forslag fra Ole Grost om, at LDR kunne udbygges med personer, som havde en 

slags observatørstatus, og som måske også kunne bidrage med løsning af opgaver. 

 

Årsmøde 2013 i Landdistriktsrådet blev fastsat til torsdag d. 6. juni kl. 19.00. 

 

Næste møde bliver onsdag d. 15. maj kl. 19.00.  

http://www.nordfynstema.dk/

