
Beretning repræsentantskabet Nordfyns Landdistriktsråd den 20. maj 2009 
Afholdt på Kongslundskolen, Middelfartvej 8, 5400 Bogense. 
 
 
Historik/Inspiration. 
 

- Forår 2007, Erhverv og Kultur i Nordfyns kommune vært ved 
orienteringsmøde vedr. EU. S udmeldinger omkring LAG samt kommunens 
udmelding om ønsket om lokal forankring. 

 
- Mødet afholdt i Særslev forsamlingshus. 

 
 
- Deltagere forholdsvis lokale interessenter. 

 
- 30 april 2007, startede mailkorrespondance affødt af Carsten Abild, 

Landsbyerne i Danmark og Hanne Bille, Nordfyns Kommune. 
 

- 21 maj 2007. Korrespondancen førte til møde under private former, hvor der 
blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Nordfyns 
Kommune, og diverse lokalråd. 

 
- 19. Juni 2007. Arbejdsgruppens korrespondance og samarbejde resulterer i 

stiftende generalforsamling. Med udarbejdet dagsorden og vedtægter som 
vedtages på mødet. 

 
- Ved mødet i Særslev og på stiftende generalforsamling var det inviterede 

indlæg Jens Led fra Fyns Land, og deres inspiration-opbygning blev 
vedtaget som værende model for Nordfyns Landdistriktsråd. 

 
 
Etablering. 
 

- Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, besluttes en 
formand/næstformands konstituering, samt fastsat det første ordinære 
bestyrelsesmøde den 29. august 2007, efter sommerferien. 

 
 
Året 2008/2009 
 

- Året blev indledt med aktuelle dagsordener. 
 
- De ordinære bestyrelsemøder begyndte at tage form,  og der blev udpeget 

fokusområder som blev til  målsætninger. Eksempelvis kan nævnes 
progressive stisystemer med flere funktioner, kollektiv trafik og sikkerhed, 
planlægning for udvikling og institutioner, samt tomme huse mm. 



- En ansøgning til Velfærdsministeriet blev i imødekommet med 50.000,- til 
rådets videre udvikling. 

 
- En ansøgning til Nordfyns kommune, med økonomisk sigte, men samtidig 

også en anerkendelse blev udfærdiget. 
 

- Ansøgningen blev afvist i erhvervs og fritidsudvalget, og satte 
Landdistriktets normale program i stå. 

 
- Den efterfølgende periode blev flittigt brugt på lobbyarbede og på at forklare 

og fjerne de misforståelser der evt. forelå omkring virkeområdet for 
Nordfyns Landdistrikt. 

 
- Denne fase blev kompliceret af interne rokader i det kommunale system, før 

man kunne genoptage behandlingen af vor ansøgning. 
 

- Der kom gang i de officielle forhandlinger igen starten af november 2008, 
efter dannelsen af udviklingsafdelingen i Nordfyns Kommune. 

 
- En møderække med Kim Lundshøj og Kurt Christensen gav positive 

perspektiver for et kommende arbejde. Ansøgningsmaterialet blev fornyet 
og justeret til gensidige forventninger. 

 
- Ved slutningen af år 2008 besluttedes at tildele de aktive lokalråd en 

økonomisk håndsrækning på kr. 3.000,- til arbejdet i lokalt regi. 
 

- Primo 2009 deltog formand og næstformand i bekymringsmøde og 
debataften i Skåstrup forsamlingshus for Ore lokalråd havde inviteret. 

 
- Starten af 2009, blev også gennembruddet for Nordfyns Landdistriktsråd, 

der i Nordfyns Kommune blev anerkendt og tildelt økonomiske ressourcer i 
relation til ansøgningen.(Refereres og korrigeres i forhold til udmeldte.) 

 
- Seneste bestyrelsesmøde omhandlede alene søgning af nye lokalråd, samt 

en strategi og invitation til det kommende repræsentantskabsmøde 
 
 
Strategi og opsøgende virksomhed. 
 

- Formalisering omkring virke som lokalråd, navnet underordnet men fungere 
som lokalråd. 

 
- Se breve omkring henvendelser til aktive og kommende lokalråd. 

 
- Se kortmateriale med indramninger. 
 

 
 



Manglende synlighed, manglende information. 
 

- Det har vist sig vanskeligt at formå lokale foreninger til at virke som 
samlingspunkt subs. Selv at repræsentere et lokalområde. 

 
- Udmeldingen har været enslydende med rigeligt i eget bestyrelsesarbejde. 

 
- Informationen indadtil og med kommune kan gøres bedre og udmønte sig i 

opsamling af invitationer mm. 
 
 
 
Nordfyns Landdistrikts politiske opbygning. 
 

- Se model. 
- Se § 2 formålsparagraf 
 

 
Eksempel på sags og projektbehandlinger. 
 

- Se model. 
 

 
Workshop Nordfyns Kommune Plan for fremtiden. 
 

- 11. september 2007 start. 
 
- Deltagelse fra Landdistriktsrådet. 

 
 
- Plan for oplevelsesøkonomi, Erhverv & Turisme. 2008-2015 
 
- Aktiv deltager i processen og opfanger signaler om i hvilken retning man 

bevæger sig, med henblik på placering af lokaler interesser og 
tilbagerapportere muligheder for samme. 

 
- Udmøntet i kommunens planstrategi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fremtiden. 
 
Fastholdelse af arbejdet med at finde lokale repræsentanter. 
 
Informationsniveauet mellem landdistrikt – kommune – politikere - medier skal 
højnes. 
 
Søgning af økonomiske ressourcer til strategi og projekter. 
 
Udvikle – påpege – inspirere – åbne muligheder for lokalplaner gennem 
græsrødder og lokale interesser og forankringer.  
 
På det seneste har bestyrelsen op til i dag skrevet til osv. 


