Referat

Mødetidspunkt: Mandag den 24.april , kl 18.00 (startende med smørrebrød)
Mødested: Mariager Rådhus, Fjordgade 5, 9550 Mariager – Mødelokale 4 – brug
dørtelefon på forsiden af bygningen.
Afbud: Mona Phipps

1.

2.

Meddelelser (ultrakorte)
Max. 15 min.

Formanden:
 Orientering Konference – Løgstør – Gode inputs –
Evaluering er udarbejdet – Nyt møde mellem de 3
kommuner afholdes i juni mhp. fremadrettet
planlægning
 Spilleregler for vurdering af ansøgninger
 Fagenheden:
o 17.4-udvalg
–
Udsættes
til
efter
kommunalvalget
o Landdistrikternes
fællesråd.
Muligt
medlemskab drøftes på kommende møde
 Politikere (Svend og Niels E.):
o
Ingen bemærkninger
 Grønt Råd (Per)
o Ingen møder afholdt
 Forsamlingshuse (Birgitte)
o 13ansøgninger indkommet
 Områderne (korte indlæg)
o Nord
 Intet
o Øst
 Intet.
God
kvindeaften
og
mandeaften i Helberskov
o Syd
 Irsk aften i True. Flot arrangement
o Vest
 Intet

Ansøgninger til
Landdistriktspuljen 2017
Max. 60 min.




Der er indkommet 19 ansøgninger, der inden Påske
blev fremsendt til jer (se dog vedhæftede oversigt)
Proceduren:

o

Landdistriktsrådet har ansøgninger til gennemlæsning i
perioden 11. – 24. april
Landdistriktsrådet afholder indstillingsmøde den
24.april fra kl. 18.00 i Mariager. På dette møde aftales
principper for vurdering m.v.

o
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o

Efterflg. fra 25. – 27.april afgiver medlemmerne af
Landdistriktsrådet deres vurdering (elektronisk i
Emply-systemet)
28.april offentliggøres resultatet vedr. fordeling af
midler og ansøgere orienteres.

o



Der er 217.000 kr (jf. budget) til udbetaling til
projekter.
Flg. grundprincipper for fordeling skal aftales:
o Habilitet
o Vurderingsparametre:
 Samarbejde/Samskabelse
 Involvering / Ejerskab
 Styrkelse af det sociale liv
 Gode vilkår for bosætning
 Adgang til naturen
 Styrkelse af rammevilkår for det gode
mødested
 Forankring og bæredygtighed.
o Alle parametre vurderes ligeligt
o Opfølgning: Der er forslag om at
Landdistriktsrådet tager rundt og besigtiger
støttede projekter.
Kommentarer fra Teknik og miljø er udarbejdet.
Særskilt bilag udleveret.
Ansøgning 89-5 afvises , da den ligger udenfor
Landdistriktsrådets formål. Kim giver besked til
ansøger.
Prioritering i Hem, Sem , Skrødstrup :
1. 89-4
2. 89-7
Projekt 89-17 er problematisk i forhold til at
kommunen ikke er beskrevet som part i
processen. Kim giver ansøger en tilbagemelding.
Ansøgning nedprioriteres.
Det blev besluttet, at man ikan stemme på alle
projekter. Ingen betragtes som inhabile.
Afstemning påbegyndes tirsdag kl. 9.00 og slutter
torsdag kl. 00.00.
Der arrangeres en lørdag formiddag (9-12) ,eller
hverdag fra 16-19 .med besøg på nogle af de
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støttede projekter.

3.

Udsendelse af Nyhedsbrev
Max. 10 min





4.

Landsbyklynger
Max. 10 min.

o

o

Fagenheden ønsker en afklaring af tidspunkter for
udsendelse af nyhedsbreve i 2017.04.18
Forslag: Medio juni og primo oktober
o Godkendt
Indhold til nyhedsbreve efterspørges:
o Skal vi have en journalist til at opsøge nogle
gode eksempler ?
 Gode projekter
 Tilflyttere
 Salg af byggegrunde
 Flygtninge i lokalområdet
Udvalget for Kultur og fritid godkendte kommunal
medfinansiering til et klyngeprojekt (75.000 kr). Pt. er
et klyngeprojekt undervejs i den Vestlige del af
kommunen (Sdr.Onsild – Nr.Onsild – Hvornum –
Hvilsom – Klejtrup (Viborg kommune) – Brøndum –
Snæbum – Hørby – Døstrup – Stenild (Rebild
Kommune). Fristen for ansøgning vil være medio maj.
Landdistriktsrådet bedes godkende ,at det er dette
projekt der prioriteres i forhold til nærværende
ansøgningsfrist.

Landdistriktsrådet
godkender og
anbefaler
at
område Vest prioriteres i forhold til færdiggørelse af
ansøgning inden fristen 15.maj.

5.

”Fra Ide til projekt”
Max. 10 min.




Der er pt. indkommet en ansøgning fra handestGlenstrup-Holmgaarde om støtte til proces ang.
udvikling af mødested i lokalområdet.
Såfremt indstillingsgruppen (Per + Jens C.) kan nå at
foretage en indstilling vil ansøgningen blive behandlet i
mødet (og blive rundsendt til gennemlæsning)

Det anbefales at støtte med kr. 10.000 –
projektmodning i Handest-Glenstrup-Holmgaarde

6.

Vælgermøde – tirsdag den
7.nov. i Norup ?
Max. 10 min.

Status på aftaler: Kim Knudsen
 Skal der nedsættes en arbejdsgruppe ?
Claus Smidstrup har givet tilsagn om ordstyrerolle
Kim Knudsen kontakter Norup Forsamlingshus
Arbejdsgruppe: Per Edgar + (Dorte Rybøl ) + Jens
Cæsar
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til

7.

Samarbejde med
nabokommuner
Max. 5 min.

Der er aftalt et årligt møde. Sidste møde blev afholdt
29.juni 2016 i Haverslev. Fagenheden har bedt en af de
andre kommuner om at tage bolden op ?
Møde planlægges ultimo juni 2017.
Evt. forslag fremsendes til sekretariatet

8.

Orientering om og drøftelse
af forhold vedr.
infrastruktur i området syd
for Mariager
v. Per Edgar Jørgensen
Max. 15 min.

I forbindelse med sidste møde og mine overvejelser om
infrastrukturen syd for Mariager, gik der hurtig almindelig
holdninger til dårlige veje i alle områder af landdistriktet.
Infrastrukturen syd for Mariager er ikke et spørgsmål om
dårlige veje, men dårlig infrastruktur, hvor adgangen til
områderne syd og syd øst for Mariager er problemfyldte.
Vi har haft tre deputationer til folketingets transportudvalg
i 2015-16, hvor vi har forelagt problemstillingen både for
området syd for byen og for selve byen.
Vi har et ønske om at få støtte fra Landdistriktsrådet, så
derfor vil jeg gerne have et kvarter på næste møde, hvor
jeg kan forelægge problemerne for rådet.
Landdistriktsrådet
anbefaler
at
Per
Edgar
fremlægger ideerne om omfartsvej syd for Mariager
til Byrådet

9.

Rundtur til projekter
Max. 5 min.

Kan dette integreres ifm. ordinære møder, eller skal der
afsættes – f.eks. en lørdag til formålet. ?
Se beslutning i pkt. 2

10.

Evt.
Max. 10 min.



Kommende møder:
 19.Juni i Rold

 Mødedatoer i efteråret aftales:
 Aug/sept.
 Okt/nov
 Julemøde (dec.)

Forretningsudvalget laver tidsplan

Evt. Afbud til Sekretariat/Formand senest Fredag den 21.4.
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