Mødereferat
Tidspunkt:
Mødested:

Torsdag 3.sept. kl. 19.00
Hvornum Forsamlingshus, Klejtrupvej 26
Mødet afholdes indenfor retningslinierne for forsamlinger, afstand og hygiejne

Afbud: Kim Knudsen, Niels Erik Poulsen, Norma Nielsen

1.

Orienteringspunkter









Formanden
o Høringssvar vedr. budget
Er udsendt. Ingen kritiske bemærkninger da
merudgifter ifm. Landdistriktspoltik er afsat i
budgetoplæg.
o Dialogmøde med UKF – 1.9.2020
Næstformanden orienterede om mødet, der var
positivt og gav en god dialog om de fremadrettede
indsatser.
Politikere
o Budget 2021
Administrativt oplæg der indeholder midler til
udarbejdelse og implementering af lokale
udviklingsplaner.
Budgettet er fortsat i proces
Fagenheden
o Udsættelse af konference
Ny dato i foråret er undervejs (feb/mar)
o Ny medarbejder undervejs
Orientering om ansættelse af ny konsulent
o Grundtilskud/Forsamlingshustilskud er udbetalt
Der ønskes en status på manglende
projektregnskaber. Der ønskes et oplæg evt.
ændringer af fordelingssystemet.
Områderne (kort orientering)
o Status på projektet vedr. mulig omdannelse af
Skelund Skole
Ingen nye bemærkninger
o Projekt i Hem er endnu ikke klarmeldt
Klarmeldes
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2.

Conventus



Flemming Rasmussen vil orientere om muligheder og interesse
for et kursus i kontingenthåndtering. Pris i alt ca. 3000 kr
Der tilbydes opstartskursus – i første omgang til 3-4
lokalområder. Er interessen stor kan der tilbydes flere forløb.

3.

Status på arbejdet i VAKS-teamet



Fungerende leder af VAKS-teamet Tommy Egelund er inviteret
til at give en status på indsatsen i teamet. Tommy deltager i
mødet 19.00 – 19.30.

4.

5.

Projekt ”Borgerdrevne initiativer”
(Samskabelse mellem borgere og
kommune)



Opfølgning på Landdistriktspolitikken









VAKS-teamet har været hårdt ramt af Corona. 7-11 møder pt.
dagligt (ud af 21). Evt. flere undervejs. Der er plads til 40
borgere. Der er ca. 3 md. pukkel. Integrationsborgere er en
udfordring pga. sprog. VAKS vil gerne optales positivt når de
har udført projekter. Arbejdsopgaver er mangfoldige.
Hvornum og Assens har pt. tilkendegivet interesse for at være
en del af projektet.
Projektet tænkes afviklet i sep – dec 2020 (se bilag)
Landdistriktsrådet skal udpege 2 repræsentanter til
arbejdsgruppen (Det foreslås at det er område vest og syd, der
deltager)
Projektskitsen godkendt. Kim Knudsen og Per Edgar indgår i
arbejdsgruppen.
Indsatsområde vedr. Udviklingsplaner.
Igangsætning/prioritering
Mobilitetsprojekt
Orientering om Bredbåndspuljen / Nye telemaster
Landdistriktspolitikken bør have afsæt for fordeling i
Landdistriktsrådets projektpulje.

6.

Servicering af hjertestartere



Der kan etableres serviceaftale, f.eks : Læs mere. Prisniveau pr.
år fra ca. 1000 kr.
Mulighederne er undersøgt

7.

Årsmøde 2021







Form – Kan den ændres ?
Fastlæggelse af dato
Arbejdsgruppe
Tema – Samskabelse, Oplevelsestur, Tematur
Prisuddeling ?
Udsættes til næste møde. Alle skal fintænke ang. ideer

8.

Evt.

Kommende møder:
 Mandag den 26.okt. kl. 19.00 i område ØST (udmeldes
af Leo/Belinda
 Torsdag den 10.dec. kl. 17.00 / Oue Kulturcenter
 Store bankudgifter. Alle undersøger betingelser for
foreningskonti.
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Evt afbud meddeles senest 2 dage inden mødet til formanden eller Fagenheden
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