Mødereferat
Tidspunkt: Torsdag den 6.december kl. 17.00
Julefrokost fra kl. 18.30
Mødested: Rold Gl. Kro , Hobrovej 11, Rold
Afbud: Peter Mikkelsen og Niels Erik Poulsen

Referat markeret med rødt
Orienteringspunkter
1.








2.

Orientering om Årsmødet
Mandag 4.feb. i Assenshallen








Formanden : Det understreges at det er vigtigt at prioritere
deltagelse i Rådets møder
Politikere
o §17.4. – udvalg: Byrådet har i mødet den 22.11.18 besluttet
at der primo 2019 nedsættes et §17.4-udvalg.
Kommisorium og tidsplan udarbejdes snarest.
Landdistriktsrådet udpeger Flemming Rasmussen som
primær repræsentant i Udvalget.
Fagenheden
o Nyhedsbrev udarbejdes i ugen inden jul og udsendes
inden juleferien.
o Der arbejdes i foråret 2019 med udarbejdelse af en
kommunal strategi for digital infrastruktur i samarbejde
med Konsulentfirmaet Netplan.
o Kørselsafregning for 2018 indsendes til Kultur og fritid
inden jul ( se bilag)
Områderne (kort orientering)
o Nord: Møde 15.jan.
o Øst: Møde efter 9.januar
o Syd: Per Edgar arbejder med bedre internet i Edderupområdet
o Vest: Ingen fremadrettede møder, idet man i stedet
afventer ny struktur på området.

Oplæg til indbydelse præsenteres i mødet: program forventes udsendt
i uge 2.
Oplægsholder: Steffen Damsgaard (Landdistrikternes fællesråd)
Gruppe-workshops (8 temaer – vælges på forhånd) – Revideret
program vedhæftet.
Orientering fra Landdistriktsrådet
Uddeling af Årets ildsjæl (3 kandidater)
Underholdning: Gert Rubæk

1

3.

Årets Ildsjæl




Antal kandidatforslag: 7
Indstillet: 3 (se nedenfor - Begrundelser som bilag)
o Niels og Bente Rasmussen, Mariagerfjord Biavlerforening
o Carsten Svendsen, FDF, Vebbestrup
o Teaterkredsen, Mariagerfjord
Afstemning gennemført (kun Fagenheden kender resultatet).
Fremadrettet overvejes det om der skal etableres et nyt koncept.

4.

Evaluering af
Landdistriktskonferencen 26.27.okt. i Løgstør





Deltagerevaluering – se bilag
Fremadrettet strategi
Fællesmøde med Rebild og Vesthimmerland

Udfordringer vedr.
Landdistriktsrådets organisering

Landdistriktsrådet opfordrer til at deltagertallet fra Mariagerfjord øges,
således at udgiften står mål med kommunens repræsentation.
Konferencen hænger fint sammen med Rådets øvrige aktiviteter.
God og relevant og veltilrettelagt konference. Deltagernes evaluering er
særdeles positiv. Her anbefales en årlig konference, men det fremadrettede
drøftes på et fællesmøde (foråret) mellem de 3 kommuners Råd.
 Drøftelse af udfordringer
 Anbefalinger til §17.4-UDVALG

5.

6.

18.00: Evaluering af VAKS-team

7.

Evt.

Det anbefales at borgerinddragelse/organisering drøftes i §17.4-udvalget
Den nye VAKS-model har nu fungeret i ca. ½ år. Derfor skal ordningen
evalueres mhp. mulige justeringer.
Keld Vistisen / Tommy Egelund vil deltage i mødet fra kl. 18.00 – 18.30, og er
efterfølgende inviteret med til spisning
 Der er tydeligvis en række udfordringer i kommunikationsgangen
mellem foreninger – kontaktpersoner
 Det tekniske system på hjemmesiden testes og fejl indrapporteres.
 Ordningen i sin nuværende form videreføres og evalueres i
sommeren 2019.
 Der gøres mere reklame for ordningen:
o Nyhedsbrev
o Mail gennem Conventus
o Lille folder til placering i forsamlingshuse, bibliotek m.v.
o Landdistriktsrådets medlemmer skal gøre en aktiv indsats
for kendskabet.
Kommende møder:
 Mandag 4.feb. kl. 17.00 i Assenshallen – Landdistrikternes
Årsmøde
 Onsdag 6.marts kl. 19.00 (Område Øst)
 Tirsdag 23.april kl. 18.00 (Mariager Rådhus)
 Torsdag 13.juni kl. 18.00 (Område Vest)

HUSK KØRSELSAFREGNING – Indberettes på vedhæftede blanket.

