
Referat af årsmødet 2011  
Nordfyns Landdistriktsråd 24. maj 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset i Søndersø  

Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 

1. Åbning af mødet ved formand 

a. Formanden, Bo Sigersted, bød velkommen til de i alt 14 fremmødte 

2. Valg af stemmetællere og dirigent 

a. Carsten Abild blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og 

konstaterede, at indkaldelsen til årsmødet var rettidig i henhold til vedtægterne. 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

a. Beretning 

Indledning og tilbageblik 

 Årsberetningen er den 4. af slagsen i Landdistriktsrådet. Rådet blev til i forbindelse med 
kommunalreformen, hvor man i erkendelse af, at der med sammenlægningen af kommunerne 
opstod behov for nogle mindre råd, som kunne varetage lokalsamfundenes interesser. 
Landdistriktsrådet skulle fungere som en paraplyorganisation for Lokalsamfundene i Nordfyns 
Kommune og blev (som beskrevet i vedtægterne) stiftet med det formål at varetage 
lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge medindflydelse i anliggender, 
som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. Organisationen kan fungere som 
lokalsamfundenes kontaktled til Kommunen og øvrige relevante myndigheder og organisationer – 
og så skal den være upolitisk.  

 

 Det første år blev brugt på etablering, konstituering, vedtægter og andre formaliteter. Ligesom det 
også var en udfordring at blive synliggjort og opnå anerkendelse hos det offentlige.  

 

 Herefter begyndte det at tage fart. Rådet deltog i forskellige udviklingsfora som f.eks. 
udviklingsplaner og strategier i forbindelse med kommunalreformen. Der oprettes en hjemmeside. 
Rådet bliver officielt anerkendt og modtager økonomisk støtte fra såvel Nordfyns Kommune som 
Velfærdsministeriet. En del af midlerne anvendes i arbejdet for at fremme etableringen af 
godkendte lokalråd, som mod aflevering af en statusrapport og fremmøde ved repræsentantskabet 
får udbetalt et beløb for at støtte initiativer og fastholde interessen. 

 

Årets gang 

 Konstituering Normalt består bestyrelsen af 7 medlemmer og 2 supleanter, som er valgt af og fra 
repræsentantskabets medlemskreds. Men ved konstitueringen kunne der kun findes 6 personer til 
bestyrelsen. Bestyrelsen blev dog fuldtallig senere, da Birthe Rasmussen fra det nye Veflinge 
lokalråd kom med. 

 

 Udviklingen i medlemmer. Ved årets begyndelse var der registreret 11 og i løbet af året er der 
yderligere kommet 3 nye lokalråd til, Veflinge, Hårslev og Krogsbølle, som vi hilser velkommen. 



 

 Synlighed – Hjemmesiden er udbygget med en beskrivelse af Landdistriktsrådet og med kort over 
lokalråd i Nordfyns Kommune, ligesom der også er oprettet diverse nyttige link. Der er også lavet 
en folder om Landdistriktsrådet Nordfyn, som findes på Kommunens biblioteker.  

 

 Indsatsområder I starten af året var der en del overvejelser omkring hvad eller hvor vi kunne yde 
en indsats. Sammen med LAG Nordfyn har vi deltaget i et møde med Kommunen og Nordfyns 
Erhvervsråd omkring sammenhængen i Nordfyns Landdistriktspolitik og Kommunens nye 
Planstrategi. Vi vurderede dog efter nogen overvejelse, at vi ikke kunne bidrage med noget nyt i 
forhold til det notat, som tidligere er lavet af LAG-Nordfyn.  

 

I samarbejde med Nordfyns Kommune har vi i foråret brugt en del resurser på at planlægge en 

oplysningskampagne om mulighederne ved digital post og teletaxiordningen.  

Oplysningskampagnen blev skudt i gang den 16. april ved Super Brugsen i Søndersø, Hvor 

Kommunens Databus medvirkede som blikfang og kontor med faciliteter til at hjælpe borgerne i 

gang med at bruge digital post på Borger. dk. – hvilket der var flere som benyttede sig af.  Der var 

en pæn interesse for sagen og det informationsmateriale som blev uddelt blandt de borgere vi 

havde kontakt til.  

En mindre kampagne uden bussen og deltagelse fra Kommunen er for nyligt blevet afholdt ved 

Skamby by Night. 

I forbindelse med kampagnestarten blev der udsendt pressemeddelelser, ligesom det også blev til 

et indslag i Radio Fyn den samme dag. 

Når vi har involveret os i denne sag er det dels for at oplyse borgerne generelt om de faciliteter, 

som findes på hjemmesiden, Borger.dk, dels at hjælpe Kommunen og borgerne med at spare penge 

på porto, som netop er steget betydeligt. Men det har jo også givet Landdistriktsrådet noget 

omtale. 

Fremtid 

 Det er bestyrelsens opfattelse, at der også fremadrettet vil være behov for Landdistriktsrådet som 
et samle- og bindeled i forhold til Kommunen i de debatter og udfordringer der er og fortsat vil 
være omkring skolestruktur, busdrift og andre udviklingsplaner for lokalområderne. Kombineret 
med en i forvejen stram økonomi vil der blive en hård prioritering af de midler, som er til rådighed. 
Det er derfor vigtigt at fastholde og styrke dialogen og samarbejde med Nordfyns Kommune, som 
har udviklet sig positivt hen over året.  

 

 Vores hjemmeside er et vigtigt redskab – både som foreningens ansigt udadtil og som generel 
informationsplatform. Løbende opdatering og forbedring af hjemmesiden skal fortsat have en høj 
prioritering. 

 



  Samarbejdet med LAG – Nordfyn er også et vigtig led i kampen om at skaffe midler og få 
inspiration til opretholdelse og udvikling af lokalsamfundene på Nordfyn. 

 

 Indsatsområder for det kommende år vil fortsat omfatte udbredelse af kendskabet til digital post 
på Borger. dk og teletaxi, ligesom vi samtidig på forskellig vis prøver at synliggøre os selv. Men vi 
modtager meget gerne ideer eller problemstillinger fra lokalrådene til nye indsatsområder og 
meget gerne projekter, som der kan søges tilskud eller fondsmidler til at sætte i gang. 

 

b. Efterfølgende debat 

Debat i forbindelse med beretningen 

Dirigenten takkede for beretningen og lagde derefter op til drøftelse af emner, som 

landdistriktsrådet kunne tage op som arbejdsområder de kommende år.  

 

Niels Bo Nielsen (Landdistriktsrådets bestyrelse og Nørreby Borgerforening) 

kommenterede, at landdistriktsrådet gennem det sidste års tid er ved at komme ud 

over rampen og er blevet mere konkret. Vi er ved at komme i mål med hensyn til 

oprettelse af lokalråd. Meget af Nordfyn er allerede nu godt dækket ind, og 14 lokalråd 

er medlemmer af landdistriktsrådet.  

 

Lars Greve(Ore Sogns Lokalråd) bemærkede, at de nordfynske politikere tidligere har 

stillet sig meget positive over for idéen om lokalråd og samarbejde med 

lokalsamfundenes repræsentanter. Men landdistriktsrådet har samtidig en opgave foran 

sig med at gøre sig bemærket og især med at få helt styr på de procedurer, der skal 

være i samarbejdet mellem rådet og Nordfyns Kommune. 

 

Forslag til emner, som landdistriktsrådet kan drøfte med kommunen 

1. Procedurer – samarbejdet mellem kommunen og landdistriktsrådet  

2. Kollektiv trafik – f.eks. telebusordningen  

3. Snerydning – hvilke veje ryddes ikke, og kunne der evt. laves en ordning 

(landsbypedel)  

4. Skolestruktur  

5. Belysning  

6. Trafiksikkerhed – fartdæmpning, cykelstier, rundkørsler, høres om 

trafiksikkerhedsplanen mm. 

 

Forslagene skal prioriteres, så landdistriktsrådet udvælger 2-3 emner. 

4. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse 

a. Kassereren fremlægger regnskabet og regnskabet godkendes 

5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år 

a. Der har hidtil ikke været lagt budget og indtil videre betales der heller ikke 

kontingent. 

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

a. Ingen indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelse 



a. Lillian Hansen, Niels Bo Nielsen og Bo Sigersted er på valg. Alle ønsker at 

genopstille. 

b. Alle tre genvælges 

8. Valg af suppleanter og revisor 

a. Pia Longet vælges til 1. suppleant  

b. Lars Greve vælges til 2. suppleant 

c. Mogens Stougaard vælges fortsat som revisor 

9. Eventuelt 

a. Kan landdistriktsrådet sende mails med indkaldelse til formændene for 

lokalrådene for en anden gangs skyld? Dette kan sagtens lade sig gøre, såfremt 

vi har de pågældende formænds mail-adresser. Der udarbejdes en liste over 

formændene for lokalrådene med mail-adresser. 

b. Landdistriktsrådet har fået en henvendelse fra Landdistrikternes Hus angående 

projektet ”Blomstrende landsbyer”. Projektlederen, Peter Holst, har haft en 

samtale med Nordfyns Kommunes borgmester, Morten Andersen om projektet. 

Mødet var godt, men der skal nu følges op på det. Vi opfordres til at deltage i 

projektet. Det vil dog koste kommunen over 20.000 kr. i kontingent at deltage, 

så dette skal drøftes med kommunen. Endvidere vil de deltagende landsbyer 

også skulle lægge et beløb (ca. 1.500 kr.) for at deltage. Man kan læse mere om 

projektet på www.blomstrendelandsby.dk  

c. Det ville være en fordel, hvis lokalsamfundene blev oplyst om kommunens 

udviklingsplaner. F.eks. ”POET-planen” fra 2008, der beskriver, hvordan 

kommunen ønsker at udvikle sig på områderne, oplevelsesøkonomi, erhverv og 

turisme i årene 2008-2015. Kommunens nuværende brandingstrategi udløber af 

POET-planen. Landdistriktsrådet var blandt de aktører, der var med til at lægge 

grundstenen til planen. 

http://www.blomstrendelandsby.dk/

