Mødereferat
Tidspunkt: Torsdag den 7. december kl. 17.00
Mødested: Færgekroen, Hadsund Syd
Mødet sluttede kl. 18.45. herefter julefrokost.

Meddelelser (korte)
1.







Formanden
o Særligt tilskud til Voksenundervisning i Landdistrikterne.
Med virkning fra 1.1.2018 kan aftenskoler opnå særligt
forhøjet tilskud til aktiviteter i landdistrikterne. Dette
tilgodeser holdstørrelser på 5-9 personer.
o Medlemstilskud til seniorer (Flemming). Der etableres
møde med folkeoplysningsområdets sekretær, mhp. Et
muligt forslag til Foreningsrådet/Udvalget for Kultur og
fritid om medlemstilskud til folkeoplysende aktiviteter for
seniorer.
o Landsbyklyngeprojektet. Projektet er god i gang. Der
gennemføres en stor borgerundersøgelse i perioden fra
20.januar. desuden vil der blive holdt aktivitets-idemøder i
alle berærte landsbyer i foråret i et forsøg på at matche
aktiviteter på tværs.
Politikere
o Status efter kommunalvalget. Niels Erik Poulsen er fortsat
udpeget til Landdistriktsrådet. Rød gruppe har endnu ikke
foretaget udpegning.
Fagenheden
o Projekt vedr. ”Tomme bygninger”. Projektet afventer svar
fra Erhvervsministeriet (feb/mar 2018)
o Projekt: ”Als i aktion”. Borgermøde den 10.januar kl.
19.00. Landdistriksrådets medlemmer er velkommen.
o Status på regnskaber / tilskud.Visborg har ikke leveret
materiale til kommunen og modtager derfor ikke
grundtilskud for 2017. Projekterne (2016-puljen) i
Brøndum og Vebbestrup har ikke afsluttet regnskab. Kim
Knudsen og Fagenheden rykker dem. Alternativt må
midlerne tilbagebetales.
o Der er ønske om at Landsbyerne modtager en kvittering
for indsendte regnskaber.
Områderne
o Nord: Dårligt fremmøde til seneste møde.

1

2.

Indstillinger vedr. Årets Ildsjæl
2017

Indsillingsudvalget instiller 4 kandidater til afstemning i Landdistriktsrådet på
baggrund af 6 indkomne forslag:
 Karsten Laursen,Valsgaard
 Rene Larsen, Møldrup
 Poul Madsen, Øster Hurup
 Foreningen THOR , Veddum
Landdistriktsrådet foretager en prioriteret afstemning (se bilag)
Afstemning gennemført . resultatet hemmeligholdes i Fagenheden frem til
Årsmødet. De 3 højestprioriterede inviteres til Årsmødet.

3.

Landbypedelordning/
Vaks-teamsamarbejde

Tilbagemelding ang. status fra områderne vedr. etablering af netværk:
 Arne N.: Har kontaktpersoner i Døstrup, Øster Doense, Valsgaard
og Rold). Klar til et møde med Park og trafik
 Leif: Har kontaktpersoner i Stinesminde, Oue, Kielstrup og Møldrup.
Klar til at holde et møde
 Birgitte: Netværk ikke etableret, men der er i forvejen god kontakt
til VAKS-teamet
 Jens: Netværk ikke etableret.
 Per og Peter: Områderådet bliver netværk, og er klar til møde med
Park og Trafik.
 Flemming: Der afventes møde 8.januar.
 Kim: Møde planlagt.
Fagenheden kontakter Park og Trafik ang. Forslag til møder i januar.

4.

Grejbank - Opsamling

Der er pt. kun indkommet 3 tilbagemeldinger i det elektroniske
spørgeskema / mail:
Veddum: Ønske om festtelt, toiletvogn
Hem,Sem,Skrødstrup: Festtelt,gasgrill, toiletvogn
Handest, Glenstrup, Holmgaarde foreslår indkøb af modulopbygget festtelt,
stor gasgrill, mobil toiletvogn og musikanlæg med højttalere
Hvordan kommer vi videre ?
Landdistriktsrådet besluttede at Fagenheden udarbejder spørgeskema til
Foreninger i Conventus, mhp. At afdække hvem der har grej man ønsker at
udlåne. Herefter laves en oversigt på hjemmesiden.
Det overvejes om der skal afsættes særlige midler i projektpuljen 2018 mhp.
At understøtte køb af grej der kan udlånes (deleøkonomi). Kommunen kan
ikke administrere udlån, men alene oversigt.

5.

Vælgermødet Norup

Evaluering
 Lydudstyr skal optimeres
 En ordstyrer med en mere skarp struktur efterspørges.
 I øvrigt et godt arrangement, og god service i forsamlingshuset.

6.

Nyhedsbrev / Nyhedsindstik

Evaluering
 Omdelt til brug lokalt
 Indstikket er distribueret sammen med Kulturfjorden. Det
undersøges om borgerne har modtaget det.

7.

Årsmøde

Orientering om program:
 Foredrag med Søren Vester
 3 temagrupper:
o Unge og bosætning (Oplæg: Helle Pedersen, AAU)
o Erhverv i Landdistrikter (Oplæg: Jesper Simonsen, MFER)

o



Boliger i Landdistrikter (Oplæg : Tom Madsen,
Ejendomsmægler)
Underholdning: Axel Meilholm, Arden
o
o
o
o

8.

Møderække forår 2017

9.

Evt.

Forslag:





Pressemeddelelser udsendes i uge 50/51 og igen i uge 2.
Annonce i ugeaviserne i uge 2
Tilmelding senest 27 januar via www.mariagerfjord.org
Der udsendes ligeledes indbydelse via Conventus.

1.feb kl. 17.00: Årsmøde i Døstrup Forsamlingshus
Torsdag den 8.marts kl. 19.00 – område Nord
Onsdag den 18.april kl. 19.00 – Område Syd (Mariager Rådhus)
Mandag den 11.juni kl. 15.00 – Område øst (Projektbesigtigelse +
møde + sommerfrokost)

Flemming Rasmussen ønskede at der blev arbejdet mere ensartet med
vurdering af lokalområdernes regnskaber.
Fagenheden udsender en model for god regnskabsopstilling.
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