Mødereferat
Tidspunkt: Mandag den 11.juni 2018 kl. 15.00
Afbud: Niels Erik Poulsen og Flemming Rasmussen. Arne Nielsen deltog fra kl. 17.

1.

Kl. 15.00 – 17.00:
Besigtigelse af projekt(er) i Glerup,
Skelund/Veddum og Helberskov.

2.

Kl. 17.00 – 18.00
Gennemgang af ny procedure for
brug af VAKS-team

Glerup:
2015: 18.800 kt til varmepumpe i samlingshus
2016: 50.000 kr til hhv.renovering/udvidelse af legeplads samt fittnessredskaber
Skelund/Veddum:
2017: 25.000 kr til lys på cykelstien
Helberskov (incl. forsamlingshuset):
2015: 12.000 kr til teaterforestilling
2016: 40.200 kr til nyt tag (fsh)
2017: 15.000 kr til borde (fsh)
2017: 25.000 kr til asfaltering af Parkeringsplads
2018: 21.348 kr til udvendig maling af fsh (fsh)
Betina Kruse (Park og Trafik), Keld Vistisen og Tommy Egelund (VAKS)
gennemgik den fremadrettede procedure for rekvirering af opgaver hos
kommunens VAKS-team.
1. Lokalområde/Forening udfylder formular på
https://www.mariagerfjord.dk/VAKS/Blanket
2. Blanket modtages af områdernes kontaktpersoner
(Landdistriktsrådets medlemmer). Kommunen er inddelt i 8
sektioner.
3. Kontaktpersonerne videresender projektønskerne til VAKS via mail,
med bemærkning om opgavens prioritet
4. VAKS-teamet kontakter lokalområdet/foreningen ang. løsning af den
konkrete opgave
VAKS-opgaverne kan ikke forventes udført med kort varsel, og er
afhængige af de borgere som teamet har på det givne tidspunkt.
Fremadrettede spørgsmål til VAKS-ordningen:
Betina Kruse – 97113604 / bkrus@mariagerfjord.dk
Keld Vistisen – 29108574 – kvist@mariagerfjord.dk
Tommy Egelund – 21345386 – tegel@mariagerfjord.dk
Jens Lykke – 29231818 – jelyk@mariagerfjord.dk
Det er alene kontaktpersonerne fra Landdistriktsrådet, der kan kontakte
VAKS-teamet direkte.
På hjemmesiden er der en beskrivelse af hvilke typer opgaver VAKSteamet kan udføre.
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3.

Kl. 18.00 – 19.00:
Meddelelser (korte)









4.

5.

Formanden
o Landdistriktsrådets medlemmer skal i løbet af aug/sept.
afklare deres mandat i forhold til området de er
udpeget fra. Senest på LDR-mødet i okt. Skal dette være
på plads.
o Formand/Sekretariat ønsker fremarettet en drøftelse af
Rådets struktur, og forretningsorden. Det har stor
betydning at Rådet er repræsentativt i forhold til
geografi, alder, køn og øvrig baggrund. Emnet drøftes
på mødet i august.
Politikere
o Landdistriktsrådet kan forvente en budgetreduktion på
1 % ifm. budgetlægningen for 2018.
Fagenheden
o Projekt: ”Als i aktion”: Projektet nærmer sig sin
afslutning. Slutrapport under udarbejdelse. Der
arbejdes med en mulig præsentation overfor
interesserede Byrådsmedlemmer i august og efterflg. en
præsentation overfor borgerne.
o ”Temperaturen på landdistrikterne” – 18.sept. i Oue.
Søren Wormslev, Nordjyske vil udfordre en række
”lokale eksperter (vidner)” , og der vil være
plenumdebat med fokus på de udfordringer der er i
Landdistrikterne..
o Nyhedsbrev – udsendes i uge 25/26, og indeholder bl.a.
emnerne:
 Mobilitetsplan
 Als i aktion
 Kastbjerg Ådal – projektet
 Projektstøtte 2018
 Ny landdistriktsstrategier m.v.
Nyhedsbrevet distribueres primært i
elektronisk form, men trykkes desuden i et
antal til Biblioteker m.v.
o Konferencen 26.-27.okt. i Løgstør: Program udsendes
inden sommerferien.
Områderne
o Nord: Der drøftes en mulig ny struktur for møderne,
således at de bliver mere debatorienterede.
o Øst: Ingen møder
o Syd: Ingen møder
o Vest: Ingen møder. Nyt møde planlægges i sept.
Alle områder opfordres til at afholde et møde i aug/sept.

Projektmidler

Evaluering af bevillingsrunden fra projektpuljen 2018

Opfølgning vedr. kollektive
transportløsninger

Det er væsentligt at sikre anonymitet når Landdistriktsrådet stemmer om
hvilke projekter der skal støttes.
Proceduren vedr. indstillinger m.v. fastholdes.
Status på mobilitetsplan.
Kommunen har i samarbejde med NT indsendt ansøgning om
medfinansiering på kr. 300.000 – til Trafikstyrelsen i forhold til tiltag i
område ØST (Havbakkedistriktet), herunder bl.a. forsøg med delebiler,
elcykler – bedre information om flextur og plustur m.v.

6.

Opfølgning vedr. Forsamlingshuse

Stort fremmøde til det seneste fællesmøde.
Der er uddelt ca. 215.000 kr til 8 projekter

7.

Møderække efterår 2018

Mødeforslag
 Onsdag 29.aug. kl 19 i område SYD
 Mandag 22.okt. kl. 19 i område Vest
 Torsdag 6.dec. kl. 17 i område Nord (efterflg. julefrokost)
Mødedatoerne blev godkendt. Områderne finder de konkrete
mødesteder

8.

Evt.

Landsbyklyngerapport uddeles i papirform på kommende møde
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