Mødereferat
Tidspunkt:
Mødested:

Torsdag 14.maj - kl. 18.00- 21.00
Aktivitetshuset, Handest
Mødet blev afholdt indenfor retningslinierne for forsamlinger, afstand og hygiejne

Afbud: Norma Nielsen
Mødet startede med spisning

1.

Orienteringspunkter









2.

Evaluering af Årsmødet







Formanden
o Velkomst. Glad for at det lykkedes at afvikle et fysisk
møde
Politikere
o Orientering om vindmølleprojekt ved Als
o Udfordringer med udbetaling af vindmøllemidler fra
bygherre (driftsmidler – ca. 15 tkr/år. pr mølle til
berørte lokalområder)
o Joddle Birge-museum i Oue åbner
o Orientering om budgetforløbet i kommunen
Fagenheden
o Orientering om Bredbåndspuljen 2020. Der åbnes op
ca. 1.6. I alt 100 mill. Kr. på landsplan. Ca 2500
husstande i MFK er berettiget. Brev i Eboks.
o Fælles Landdistriktskonference sammen med Rebil og
Vesthimmerland afvikles 29.-30.okt. på Comwell i
Rebild. Indbydelse udsendes omkring sommerferien.
o Forretningsudvalget udarbejder Nyhedsbrev i juni.
Områderne (kort orientering)
o Status på projektet vedr. mulig omdannelse af
Skelund Skole. Kort orientering fra Leo. Store udgifter
til renovering/klagøring af bygningerne. Det er
uafklaret om borgerne er klar til at overtage, samt
betingelserne herfor.
Programindhold
o De 2 eksterne indlæg lignende hinande for meget.
o Overvejelser ang. placering af underholdning.
o God ide og god styring af idegenererringsseancen
efter spisningen
Praktiske forhold
o Fine fysiske rammer i Aktivitetshuset
o God mad
Form
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3.

Landdistriktspolitikken/Strategi på
vej til Byrådet

Arrangementsform fin

Se bilag






Politikken har været i høring (dog uden indkomne
høringssvar)
Politikken forventes vedtaget i Byrådet den 28.maj.
Implementering kræver tilførsel af ressourcer til
arbejdet med Lokaleudviklingsplaner, samt
følgeprojekter i landsbyerne.
De første 2 udviklingsplaner igangsættes i foråret
2021. Hvem er klar ?

4.

Forsamlingshusene

Forsamlingshusudvalg: Leo Korsgaard, Eva Friborg (True) og Holger
Andersen (Hvornum) + Lotte Madsen (Kultur og Fritid)
 Orientering om tilskudsfordeling – Forsamlingshuspuljen
o Ca 200.000 kr fordelt til 13 projekter. Der er dog
usikkerhed om rimeligheden i at få tildelt midler hvis
man ikke har været aktiv i afstemningen (under
halvdelen har stemt)
o Der udarbejdes snarest Pressemeddelelse
 Særlige udfordringer ifm. Corona-krisen
o På baggrund af henvendelse fra Fagenheden har 4-5
huse meldt tilbage ang. indtægtstab.
o Der arbejdes med en national hjælpepakke
o Nødlidende forsamlingshuse bør henvende sig til
kommunens fagenhed, dog uden en garanti om
økonomisk support.
o Det kan være vanskeligt at vurdere hjælpebehovet
førend årsregnskab 2020 foreligger
o Hjælp til evt. udgiftsposter frem for indtægtsdækning.
o Forsamlingshusene indhenter måske en del
omsætning i efteråret.
o Man opfordres til at deltage i webmøde arrangeret af
Danske Forsamlingshuse tirsdag 19.maj kl. 19-20 –
kontakt Kim Knudsen ang. deltagelse.

5.

Landdistriktspuljen 2020

Behandling af indkomne ansøgninger
 Alle indkomne (13 ansøgninger) gennemgået og kommenteret.
 ”Als i aktion” tildeles 10.000 kr fra puljen til projektmodning i
stedet.
 Tilskud til koncert i Sem gives som underskudsgaranti.
 I alt fordelt 220.000 kr (heraf 3.000 kr i underskudsgaranti).
Restbeløb (ca. 17.000 kr) overgår i 2021-puljen.
 Alle ansøgninger har fået skriftlige tilsagn og skal klarmelde
senest 31.aug. 2020
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6.

Evt.

Projekter skal afsluttes senest 30.april 2021 medmindre andet
aftales
Projektregnskaber indsendes senest 31.maj 2021.
Pressemeddelelse udsendt.

Kommende møder




Torsdag den 4.juni kl. 19.00: Ordinært
Landdistriktsrådsmøde. Afvikles i samlingshytten i Hou.
Mandag den 22..juni kl. 15.00: Besigtigelsestur af
projekter (udvælges på mødet den 1.juni) og efterflg.
sommerfrokost på Cafe Salt i Mariager.
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