Referat

Mødetidspunkt: Torsdag den 1.dec. kl. 18.00
Mødested: Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro
Afbud: Mona Phepps
Der blev serveret julefrokost fra kl. 19.00
 Kort orientering om ”Grøn ordning” (Vindmøllepenge) –
1. Meddelelser (ultrakorte)





v. Flemming Rasmussen:
Der blev orienteret om ordningen, der er et
tilskud til lokale borgere på i alt 88.000 kr pr.
MW. I alt kan det f.eks. i Handest Hede –
projektet (6 møller) give et afkast på ca. 1.9 mill.
Kr. + at der er mulighed for supplerende at få
nogle årligt udbetalte driftsmidler. Hidtil har
Mariagerfjord Kommune praktiseret at midlerne
kan søges i lokalområder berørt af møllerne
(inden for 4,5 km / heraf 70 % til anvendelse
indenfor 3,0 km.). Der er enighed i
Landdistriktsrådet, at det er en god ordning, der
fremadrettet skal administreres i sin nuværende
form. Landdistriktsrådet fremsender høringssvar
til Teknisk forvaltning med anbefaling af at der
laves strategi/tidsplan, således at
lokalområderne har god tid til at forberede
ansøgning af midlerne, som kommunen skal
hjemsøge.
Læs mere:
http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De
-fire-VE-ordninger/Groenordning/Borger/Sider/Borger.aspx
Høringssvar udsendt i særskilt mail.
Formanden:
o Formanden orienterede om at Formand,
Næstformand + sekretariat udgør særligt
”forretningsudvalg”,
der
forbereder
dagsordner m.v.
Fagenheden:
o Infomøde om Landsbyklynger med DGI:
Tilrettelægges
i
uge
2
i
Hørby
Forsamlingshus. Kim meddeler konkret
ugedag
o Årsmødet den 30.januar:
Årsmødeprogrammet blev justeret (se
bilag)
o Landdistriktskonferencen 17.-19.marts i
Løgstør
Foreløbigt
program
er
tilrettelagt
(udsendes i januar)



2.

Årets Ildsjæl

3.

Budget 2017

4.

Projektpuljen 2017

5.

Forsamlingshuspuljen 2017

6.

Etablering af Nyhedsbrev

7.

Evt.

Referent: Jens Lykke

Områderne (korte indlæg)
o Nord: Mona udtræder af Landdistriktsrådet
til sommer

Indstillinger:
 Poul Madsen, Ø.Hurup
 ”Kig og lyt”, Onsild
 Kurt Rytter, Astrup
Der sendes skrivelse ud til alle forslagsstillere med
orientering.
Rådet valgte en ”vinder”, som offentliggøres på
Årsmødet. Kun administrationen har kendskab til
resultatet.
Endelig godkendelse af Budget 2017. Godkendt.
Lokalområder, der endnu ikke har fået udbetalt
grundog
befolkningstilskud
rykkes
af
områderepræsentanterne. Fristen for indsendelse af
regnskab (+ oprettelse af profil i Conventus” er
14.dec.
 Frist: Fredag den 7.april
 Kriterier (nuværende):
 Samarbejde/Samskabelse
 Involvering / Ejerskab
 Styrkelse af det sociale liv
 Gode vilkår for bosætning
 Adgang til naturen
 Styrkelse af rammevilkår for det gode
mødested
 Forankring og bæredygtighed.
Skal der laves særlig vægtning ?
Alle parametre vægtes ligeligt. Ansøgningsskema
klargøres og er disponibelt i januar.
Hvordan håndteres forsamlingshusområdet fremadrettet ?
Der
er
aftalt
møde
(8.dec.)
mellem
Landdistriktsrådets
formand/næstformand
og
forsamlingshusenes samråd ang. en drøftelse af den
fremadrettedde praksis
Det foreslås at der udarbejdes et nyhedsbrev, f.eks. 3
gange årligt.
 Dec/jan
 Apr./maj
 Aug/sep
Godkendt. Områderne opfordres til at bidrage med
ideer til indhold
 Kommende møder:
 30.jan. i Øster Hurup (Årsmøde)
 2. marts i Snæbum
 24.Apr. i Mariager
 19.Juni i Rold
Drøftelse af evt. oprettelse af Facebook-side for
Landdistrikterne. Drøftes på næste møde

