Mødereferat
Tidspunkt: Mandag 4.nov. kl. 18.00 – 21.30
Mødested: Snæbum Forsamlingshus, Søvangen, 9500
Hobro
Afbud: Belinda Vendelbo, Peter Mikkelsen (suppleant Jakob Stidsen deltog i stedet)
Svend Skifter (deltog frakl. 20.20) , Niels Erik Poulsen, Kim knudsen forlod mødet kl.
ca. 20.15.
Allan Aksel Jensen og Jesper Vraa Andersen fra Park og Trafik deltog i pkt. 1 og pkt. 3.
Mødeprogram:
18.00 – ca. 19.00: Borgerdialogmøde med lokalområderne (Snæbum, Hvilsom,
Hvornum, Brøndum)
19.00: Sandwich
19.30 – 21.45: Møde i Landdistriktsrådet

1.

Borgermødedelen













2.

Orienteringspunkter





Ca. 15 deltagende borgere (6 fra Hvornum / 1 fra Brøndum /
7 fra Snæbium / 1 fra Hvilsom)
Kort oplæg fra Landdistriktsrådets formand
Hvornum: Service på udearealer
Brøndum: Tung trafik gennem byen (overvejende
landbrugsmaskiner)
Snæbum: God erfaring med at udlodde et beløb til foreninger
til pasning af byens arealer
Allan Aksel Jensen fra Park og Trafik (MFK) orienterede om
afdelingens arbejde i landsbyerne. Positiv og konstruktiv
drøftelse af aktuelle udfordringer, og hvordan man har dialog
med kommunen.
Fremadrettet vil man gerne arbejde mere med
samproduktion med borgere/foreninger i lokalområderne.
Den kommende Landdistriktspolitik vil lægge op til at der
arbejdes med lokale udviklingsplaner i landsbyerne. De mest
ivrige vil sikkert komme først i rækken.
Vigtigt at bruge appen ”GIV ET PRAJ”, når man vil
indrapportere fejl og mangler.
Generelt
o Jacob Stidsen, Skrødstrup indtræder i Rådet fra
område Syd
o Norma Nielsen, Astrup, indtræder i Rådet fra område
Nord
Politikere
o Kort orientering om budget 2020. Ingen konsekvenser
på Landdistriktsområdet
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3.

Evaluering af Borgermødedelen ,
samt drøftelse af fremadretttet
samarbejdsmodel (se bilag)





4.

Årsmødet 2020




5.

Præsentation af filmspots





Fagenheden
o Status på bredbånd og telefoni: 3 områder får pt.
udrullet fibernet via sidste års bredbåndspulje
(Brøndum, Nord for Døstrup, Syd for Mariager). Der
forventes udrulning
af
fiber
flg.
steder:
Havndalvejområdet ved Mariager (er i gang), Døstrup,
Tobberup, Tisted, Skjellerup (er i gang). Der er pt. gang
i en borgerbaseret kortlægning af mobiltelefoni. Nye
master er på vej i Katbjerg, Hou (er etableret) og
mellem Astrup og Hadsund (etableret). Nogle master
mangler dog at være hosted af alle udbydere.
Områderne (kort orientering)
o Nord
 Nyt medlem af Rådet
o Øst
 Størst aktuel fokus: Hvad skal der ske med
den lukkede skole i Skelund
o Syd
 Orientering om aktiviteter på Mosely.
Generel positiv oplevelse af Borgermødedelen. Medvirken fra
det Tekniske område tager trykket af den kritik der f.eks. blev
rejst på tidligere møde i Oue. Godt oplæg fra Allan.
Mødeformen videreføres i 2 nye områder i 2020.
Positiv holdning til den skitserede samarbejdsmodel, der dels
fokuserer på lokale udviklingsplaner, dels på den kommunale
service i lokalområderne.
Årsmødet flyttes til torsdag den 30.januar, grundet
Byrådsmøde. Mødet afholdes 17-21 i Handest.
Forslag til emner:
o Fælles forandring projektet (evt. oplæg ved Søren
Møller)
o Regnvands og spildevandafledning på en ny måde.
o Fra 17.4-anbefalinger til Landdistriktspolitiske
målsætninger
Arbejdsgruppen planlægger videre.
I samarbejde med lokalt reklamebureau er der udarbejdet 4(5)
små film der fortæller om projekter støttet af 3 film blev
præsenteret og alle film vil blive vist på årsmødet, samt på
sociale medier.
I Vesthimmerland har man gennemført et projekt ”Meet the
locals”, hvor alle landsbyer får produceret en film. Se link:

https://himmerlandsvestkyst.dk/meetthelocals/
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6.

Fællesaktiviteter med Rebild og
Vesthimmerland





7.

Status på arbejdet i 17.4-udvalget.

8.

Drøftelse af ”tilskudssag” fra Hvilsom

På fællesmødet den 10.sept. i Arden aftaltes flg.:
o Der tilrettelægges fælles Landdistriktskonference
(max. 24 t.) i oktober 2020
o At lave et antal temamøder (fyraftensmøder) i løbet
af 2020 og 2021.
o Læs yderligere i deer i vedhæftede referat.
Planlægningsmøde 12.11. kl. 9.00 i Rebild

Planen blev godkendt og Flemming Rasmussen indgår i
arbejdsgruppen.
 Landdistriktsrådets medlemmer var positive overfor de
fremkomne anbefalinger, og overrasket over resultatet efter
en lang proces.
 Temamøde med Byrådet den 28.nov., hvor anbefalinger
fremlægges. Efterfølgende skal der sammenskrives en
decideret landdistriktspolitik.
Lokalområdet i Hvilsom er utilfredse med at de ikke har fået udbetalt
deres driftstilskud for 2018 pga. manglende opdatering i Conventus.
Landdistriktsrådet besluttede at fastholde afgørelsen om at der ikke
udbetales tilskud for 2018.
 Ansøgning på max. 10.000 kr blev godkendt, men forudsætter
at der udarbejdes et budget.
 Leo Korsgaard deltog ikke i dette punkt

9.

Ansøgning om støtte til
projektmodningstilskud ifm. Skelund
skole

10.

Budget 2020
Kort drøftelse af tilskudspuljerne for
2020



Landdistriktsrådet ønsker at fastholde grundprincipperne i
fordeling af de tildelte økonomiske midler. Fagenheden
udarbejder budgeforslag til næste møde.

11.

Evt.



Næste møde: Mandag den 2.dec. kl. 17.00 i Veddum Sal
(Julefrokost fra kl 18.30, hvor afgående medlemer inviteres)

Evt afbud meddeles senest 2 dage inden mødet til formanden eller Fagenheden
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