Referat

Mødetidspunkt: Mandag den 31.10. kl. 19.00
Mødested: Brøndum Forsamlingshus, Hornsmarken 15, 9500
Afbud: Birgitte Buus
1.

Konstituering (udsat)

2.

Meddelelser











Formand: Kim Knudsen blev valgt
Næstformand: Flemming Rasmussen blev valgt
Grønt Råd: Per Edgar Jørgensen blev valgt
Per og Svend orienterede om emerne fra
Ministeriets Landdistriktskonference. Oplæg kan
downloades her
Fagenheden:
o Status
på
”Årets
ildsjæl”
–
Pt.
10
kandidatforslag (frist 13.nov.)
o Status på UKFs projektpulje: P.t. 1 ansøgning
(frist 30.nov.)
o Status på Landdistrikskonferencen i Marts: Der
er indgået et foreløbigt samarbejde med
DGI om indholdsdelen. Konferencen er
flyttet
til
17.-19.marts
på
Løgstør
Parkhotel. Max. 50 deltagere. Konferencen
bliver gratis. Der tilstræbes 2-3 deltagere
pr. lokalområde. Program forventes klar
inden jul. Samlet budget kr. 120.000 o Status på Bredbåndspuljen: 4 projekter er
fremsendt
til
Energistyrelsens
Bredbåndspulje. Omfatter i alt ca. 250
husstande. Kommunal medfinansiering på
kr. 1000 – pr. husstand.
o Status
på
hjemmesiden:
www.mariagerfjord.dk /landdistrikter er
nu fungerende.
Politikere:
o Budgetforhandlinger: Det kommunale budget
for
2017
er
nu
på
plads.
Landdistrikts/Forsamlingshusområdet
reduceres med samlet kr. 100.000 -, og
samtænkes.
Områderne (korte indlæg)
o Nord: Møde afholdt. Nyt møde i feb.
o Øst: Møde afholdt med genvalg til Birgitte
og Jens. Org. Model drøftet.
o Syd: Møde afholdt med drøftelse af evt. ny
org. Model.
o Vest: Møde afholdt i okt. Med bl.a. drøftelse
af puljeordninger, og hvad der ”fylder” i

3.

Budget 2017

4.

Projektpuljen 2017

5.

Årsmødet 2017

6.

Drøftelse af ny
organisationsmodel for
Landdistriksrådet
(genbehandling)

lokalområderne. Flemming og Kim udpeget
til Landdistriktsrådet
Integration af Landdistriks- og forsamlingshusområdet.
Samt besparelse på kr. 100.000 – tilsammen.
Landdistriktsrådet tager den politiske melding til
efterretning, og der arbejdes på at integrerer
Forsamlingshusene i Rådets arbejde.
Forsamlingshusenes Samråd tænkes nedlagt, og
dette inndrages i en orientering ifm. næste
fællesmøde
med
Forsamlingshusene.
Landdistriktsrådet skal fremadrettet forholde sig til
hvordan grundtilskud+pulje til FSH administreres
fremadrettet.
 Ansøgningsfrist (forslag): Fredag den 7.april:
Fristen er godkendt
 Særlige indsatsområder: Drøftes på
kommende møde
Mødet er flyttet til mandag den 30.januar kl. 17-21 i Øster
Hurup
Tema: ”Landsbyerne og Naturen”
Der er taget kontakt til Morten DD, mht. foredrag.
Desuden inddrages kommunale biologer, samt
praktiske eksempler fra egne lokalområder, samt
evt. andre dele af landet. Arbejdsgruppen arbejder
videre.
I forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. 2017 er det
bragt i forslag at Landdistriktsrådet og Forsamlingshusenes
samråd integreres i et fælles forum med et samlet budget.
Der ønskes ikke organisatoriske ændringer, iht. det
fremlagte oplæg.

7.

Landsbyklynger

8.

Evt.

I relation til henvendelse fra DGI ang. muligt infomøde
ang. projektet ”Landsbyklynger” besluttedes det at forsøge
at afholde et møde i uge 47 eller 48.
 Kommende møde:
o 1.dec. kl. 18 på Bramslevgård (Julefrokost)
 Mødedatoer i foråret 2017:
o Torsdag den 2.marts kl. 19 i Snæbum
o Mandag den 24.april kl. 18.00 på Mariager
Rådhus
o Mandag den 19.juni. kl. 18.00 på Rold Gl.
Kro

www.mariagerfjord.dk/landdistrikter
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