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Til stede:  Bo Sigersted, Kjeld Hansen, Lilian Hansen, Henrik Nielsen, Niels Bo Nielsen, Nete 

Dahl, Erik Chalantis 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

 

Formand: Bo Sigersted 

Kasserer: Kjeld Hansen 

Mødeleder: Niels Bo Nielsen 

Sekretær: Lars Greve 

Næstformand: Niels Bo Nielsen 

 

 

2. Godkendelse af referat fra årsmødet 

 

Godkendt 

 

3. Statusrapporter og årligt tilskud til lokalråd 

 

Der mangler et par statusrapporter – Hanne Bille samler dem. 

Forslag om at hæve tilskuddet til de enkelte lokalråd til 2.500 kr. Betingelsen for at modtage beløbet 

er, at man indsender en statusrapport og at man møder op til årsmødet i landdistriktsrådet. Disse 

penge kan evt. tages fra udviklingspuljen på 250.000. 

 

 

4. Forslag til anvendelse af midler fra udviklingspuljen (250.000) 

Oplægget fra Henrik Boesen er følgende. 

 Udviklingsplaner 2 x 60.000 

 Landsbypedelordning 2 x 40.000 

 Kompetenceudvikling, uddannelse af lokalråd og LDR, mv. 50.000 

 

Kjeld havde udarbejdet et forslag, som blev forevist på mødet og derefter fremsendt til Nordfyns 

Kommune 

 

 

5. Nyt fra lokalrådene 

 

Skovløkke, åbent sogn i september, ny hjemmeside, 127 medlemmer - arbejder på at få flere, ide 

om ”folkekøkken” i forsamlingshusene 

Hjadstrup/Lunde – etablerede nyt lokalråd i onsdags, 30 fremmødte valgte en 7-personers 

bestyrelse. 

Der arbejdes på at etablere et lokalråd omkring Hasmark 

Nordfyns Perle har holdt møde med kommunen om Klinteskolen med 70 lokale deltagere.  

Nordfyns Unge arbejder med børneteater. Kommunen har indkaldt til møde om anvendelse af den 

gamle sportsplads med de forskellige foreninger i området. 
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Veflinge er et år gamle – arbejder på at finde ud af, hvilke opgaver, de skal arbejde med. 

Skamby vil gerne i dialog med kommunen om skolebygningerne. 

Ore Sogn indvier natur- og friluftsfaciliteter d. 10. August. Har nedsat en velkomstkomite til nye 

tilflyttere 

 

6. Referat fra møder og kurser 

 

Lars har været på kursus om landdistriktspolitik 

Keld skal på højskolekursus i Ryslinge 

 

 

7. Nyt fra LAG 

 

LAG har uddelt de sidste penge i denne periode. Se oversigt over støttede projekter på 

www.lagnordfyn.dk 

Der er endnu ingen afgørelse om fremtidens LAG 

 

 

8. Eventuelt 

 

Nete spørger om andre har erfaring med at lokale foreninger søger lokalrådet om hjælp til at søge 

penge. Man kan ofte hjælpe med at henvise til steder, hvor der kan søges penge – evt. gennem 

Hanne Bille, Nordfyns Kommune 

  

Lillian og Keld aftaler procedurer omkring skift af kasserer. Vi skifter til Nordfyns Bank. 

 

Næste møde 28. August kl. 19.00 på Havrehedskolen, Veflinge afdeling 

 

 

 

Lars Greve 

 

 

http://www.lagnordfyn.dk/

