Mødereferat
Tidspunkt: Torsdag den 8.marts 2018 - kl. 19.00
Mødested: Rosengårdscentret, Savværksvej 9, Oue
1.

Drøftelse af VAKS-teamet
Hvordan gør vi i praksis ?
30 min.

o

Keld Vistisen (teamleder) og Allan Aksel Jensen
(Afd.leder) deltager i dette punkt

Mariagerfjord Kommunes VAKS-team består af aktivitetsparate unge
kontanthjælpsmodtagere. Ordningen har 2,5 medarbejdere, og ofte er
der tilknyttet mentorordninger, behandlingsforløb m.v. i forhold til de
unge. VAKS-team medarbejderne fungerer som gode rollemodeller for
de unge. Ordningen er forankret i Park og Trafik.
VAKS kan hjælpe med løsning af praktiske opgaver i forhold til at aflaste
de frivillige i foreninger, forsamlingshuse m.v.
Opgaverne må ikke være konkurrenceforvridende og skal kunne udføres
indenfor normal arbejdstid. Der må ikke være tale om driftsopgaver.
I mødet præsenterede Afd. Leder Allan Aksel Jensen ideen med VAKS og
2 af VAKS-medarbejderne Keld Vistisen og Tommy Egelund, ordningens
nærmere indhold med forslag til praktiske løsningsmodeller.
Det er aftalt at:
 Mulige opgaver beskrives i et lille ansøgningsskema, hvor den
enkelte forening m.v. beskriver opgavens indhold. Skemaet
forefindes på kommunens hjemmeside.
 Skemaet videresendes til en af de 8 koordinatorer, der er
udpeget af Landdistriksrådet. Hver koordinator har ansvaret for
3-5 lokalområder iht. nærmere plan. Det kan være de 8
medlemmer af Rådet der varetager koordinatorrollen, men der
kan aftales lokalt, at det er en anden person der har rollen.
 Koordinatorens opgave er at prioritere de indkomne opgaver
inden disse videresendes til VAKS. Prioriteringen bør foregå i
tæt dialog med ansgeren/foreningen.
 De 8 koordinatorer indbydes efter Påske til et ”kaffemøde” hos
VAKS/Park og trafik til en nærmere drøftelse af den praktiske
koordinering.
Det er ambitionen at den ”reviderede” VAKS-model sikrer en bedre
fordeling af opgaverne. Foreninger i Landsbyer kan altså IKKE
fremadrettet kontakte VAKS direkte. VAKS-teamlederne har mulighed
for altid at foretage en efterflg. Prioritering i forhold til hvilke unge man
har til rådighed på det givne tidspunkt.
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2.

Meddelelser (korte)











Hvem
deltager
i
Viborg
Kommunes
Landdistriktsrådsgeneralforsamling – 17.april i Hammershøj
Kim og Flemming + Jens Lykke deltager
Hvem deltager i Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde i Egtved
fredag
den
16.marts
Jens Lykke + Leif Haagen deltager
Orientering om langsigtede perspektiver (”Temperaturen på
Landdistrikter – temamøde i efteråret / p. 17.4-udvalg i
efteråret 2019 / Ny Landdistriktspolitik i 2020.)
På lige fod med Kulturområdet og Fritidsområdet tænkes
afholdt temaaften i efteråret, hvor man tager ”temperaturen
på Landdistrikterne”. Mødet forventes afholdt i september.
Direktion m.v. er postivt indstillet på at der i 2019 etableres et
p.17.stk 4-udvalg (midlertidigt udvalg bestående af politikere,
borgere, eksperter m.v.) med fokus på Landdistriktsområdet.
Dette skal udmøntes i en ny Landdistriktspolitik i 2020. Den
nuværende politik tænkes forlænget med et år.
Opsamling på fællesmødet med Rebild og Vesthimmerland
(7.marts)
Leif, Jens C., Flemming, Jens L. og Per E. deltog i mødet, hvor
der var fokus på samskabelse mellem kommune og landsbyer.
Desuden blev det fremadrettede samarbejde drøftet. Der
tænkes et årligt fællesmøde for alle medlemerne af de 3
landdistriktsråd. Emner til fremtidigt fokus: Mobilitet,
bredbånd m.v. (særskilt referat udsendes senere)
Fagenheden
o Projekt: ”Als i aktion”
Orientering: Projektet er fremdrift. Nyt fællesmøde
den 14.3., hvor de etablerede arbejdsgrupper
fremlægger status. Det understreges at målet er en
fælles udviklingsplan for kommunen og lokalområdet.
o Status
på
regnskaber
/
tilskud
Fremadrettet bliver 1.6. skæringsdato for indsendelse
af
alle
regnskaber
(Projekter,
grundtilskud,
forsamlingshustilskud). Alle regnskaber indsendes på
kulturogfritid@mariagerfjord.dk , og der sikres at alle
modtager kvittering fra kommunen.
o Næste nyhedsbrev (maj / juni)
Ambitionen er at nyhedsbrevet udsendes primo juni,
afhængig af stofmængden. Emner til indhold modtages
gerne.
o Ændring af medlemstilskud til Folkeoplysende
foreningsaktivitet.
Sagen er til beregning i Fagenheden mhp. e
økonomiske konsekvenser. Udvalget for Kultur og
Fritid er positive overfor muligt medlemstilskud til
seniorer.
o Konferencen 26.-27.okt. i Løgstør
Temaet er ”Hvordan får vi et større lokalt engagement
– hvad virker ?”. Programmet er under udarbejdelse og
forventes udsendt omkring sommerferien. Der er plads
til 50 deltagere.



Områderne
o Nord
Forventes møde i Kielstrup i Marts
o Øst
Lys på cykelstien mellem Skelund og Veddum
realiseret med bl.a. støtte fra Landdistriktsrådet
Kvindeaften med stor succes i Helberskov.
o Syd
Masser af aktiviteter i lokalområderne
o Vest
Se særskilt referat

Generelt: I opfordres til at sende referaterne af områdemøderne rundt
til HELE Landdistriktsrådet

3.

Orientering om ny vejføring ved
Mariager (se tidl. korrespondance)

Niels Erik Poulsen og Per Edgar giver en status.
Sagen er pt. i sagsbehandling i Teknisk forvaltning. Tidshorisont vedr.
politisk behandling pt. ukendt.

4.

Evaluering af Årsmødet

Se evalueringsundersøgelse (vedhæftet).
Generelt synes man det var et positivt Årsmøde.
Udgifterne er pt. ikke endelig opgjort, men overslagsbudgettet for
årsmødet:
Honorar m.v. - oplægsholdere
9.000
Honorar - Underholdning
3.000
Fortæring
10.000
Leje af FSH
3.000
Pris til Årets ildsjæl
5.000
Gaver til Årets Ildsjæl m.v.
2.000
I alt

5.

Opfølgning vedr. grejbank

32.000

Afventer resultatet/behandling af ansøgninger til årets projektpulje,
hvor deleøkonomi er et indsatsområde.
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6.

-

Opfølgning vedr.
Landsbyklyngeprojektet

-

-

7.

-

Opfølgning vedr. Bredbånd /
telefoni i Landdistrikterne

-

-

Borgerundersøgelse
Høj svarprocent: ca. 30. Behandling af svar er pt. i proces i
samarbejde med Klyngesekretariat.
Lokale møder
Der har været afholdt lokale møde i de enkelte (10)
lokalområder mhp. afklaring af hvad det enkelte område kan
byde ind i klyngen med af fælles aktiviteter.
Fælles møde i maj
På mødet vil man samle områdernes ideer til et samlet
aktivitetskatalog.
Bredbåndspuljen fremadrettet
Puljen er i 2018 udvidet til 100 mill. Kr. Dette vil dog kun hjælpe
ca. 4000 af i alt 300.000 udfordrede husstande på landsplan.
Andre udfordringer
Mariagerfjord Kommune arbejder med at være behjælpelig
mhp. trådløs teknologi, hvor dette er muligt. Man har netop
støttet et projekt syd for True, og der arbejdes pt. med
opsætning af udstyr på vandtårnet i Hobro Syd. Herfra kan man
teknisk ramme mange husstande i alle retninger. Kommunen
skal være teknologiuafhængige, men man er udfordret af at
mange borgere har ensidigt fokus på fibernet.
Projekt: Mobilitetsplan i Havbakkedistriktet
Andre udfordringer
I samarbejde med NT arbejdes der med et pilotprojekt til
afdækning af transportbehovet i den Havbakkeskoledistriktet
(Veddum, Skelund, Øster Hurup, Helberskov, Als). Projektet
tager afsæt i borgernes ønsker.

8.

Opfølgning vedr. kollektive
transportløsninger

9.

Opfølgning vedr. Forsamlingshuse



10.

Møderække forår 2017

Aftalte møder
 Onsdag den 18.april kl. 18.00 – Område Syd (Mariager Rådhus)
 Mandag den 11.juni kl. 15.00 – Område øst (Projektbesigtigelse
+ møde + sommerfrokost) – Øst-repræsentanterne kommer
med bud på placering.

11.

Evt.

Mødet sluttede kl. ca. 22.00

Fællesmøde i Foråret (Birgitte orienterer)
Forsamlingshusene afholder fællesmøde den 17.maj i Hedens
Forsamlingshus. Udfordringen er at fremmødet har været
begrænset til de seneste møder. Det skal overvejes om der kun fra
kommunen/Landdistriktsrådet skal serviceres et årligt møde.

Medlemmer af Landdistriktsrådet 2017
Formand
Næstformand

Byrådet (UTM)
Byrådet (UKF)
Fagenheden (KF)

Kim Knudsen
Flemming Rasmussen
Per Edgar Jørgensen
Peter Mikkelsen
Jens Cæsar Jensen
Birgitte Buus
Arne Nielsen
Leif Haagen Jensen
Niels Erik Poulsen (V)
Svend Skifter (A)
Jens Maarup Lykke

Vest
Vest
Syd
Syd
Øst
Øst
Nord
Nord

Hørby
Handest
Hem
Norup
Veddum
Helberskov
Rold
Oue
Brøndbjerg
Hørby

20 13 22 72
22 52 89 05
26 78 85 20
60 88 32 94
40 28 70 12
24 69 45 25
98 56 11 52
28 29 09 30
40 61 62 51
29 23 78 20
29 23 18 18
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