Mødereferat
Tidspunkt: Mandag den 22.okt. kl. 19.00
Mødested: Døstrup Forsamlingshus, Døstrupvej 114,
Afbud:

Birgitte Buus og Peter Mikkelsen. Niels Erik Poulsen kom
senere
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1.

Orienteringspunkter









Formanden
o Fornyelse af medlemmernes mandat
 OK. Alle medlemmer har foreløbigt fået fornyet deres
mandat (Øst dog i november)
o Dialogmøde med UKF
 Repræsentanter fra LDR deltog i dialogmøde med Kultur
og Fritidsudvalget den 25.sept. Aktuelle emner blev
drøftet og Udvalget roste Rådets arbejde.
o Klyngeprojektet
 Der blev orienteret om status. Forsøgsprojektet udløber i
januar. Fremadrettet ønskes en løsere organisation (ikkeforening)
o VAKS-ordiningen (status)
 Ordningen synliggøres i næste nyhedsbrev. Pt. har der
kun været en håndfuld projekter koordineret gennem
Rådets medlemmer. Evt. justeringer drøftes på næste
møde i Landdistriktsrådet, hvor VAKS-koordinator
inviteres.
o Orientering om årsmødet – 4.feb. i Hvilsom
 Mødet søges flyttet til Assenshallen, da Hvilsom ikke kan
mobilisere hjælpere. Arbejdsgruppen udarbejder
programskitse der forlægges på næstkommende møde.
Der påtænkes fællesoplæg, gruppedrøftelser med afsæt i
kommisionsanbefalinger vedr. ”Levedygtige landsbyer”
Politikere
o Budget 2019 – Store udfordringer !
 Svend Skifter orienterede om budgetlægningen, der har
været særlig hård pga. de store sparekrav.
Forsamlingshusene reduceres med 50 t.kr. i 2019.
Fagenheden
o Als i Aktion (slutrapport udleveres)
 Projektet er afsluttet og slutrapoort med en lang række
delprojekter er udarbejdet.
o Bredbåndspuljen (oversigt over indmeldte projekter)
 Der er indkommet 6 ansøgninger fra Mariagerfjord
Kommune ud af ca. 200 projekter på landsplan. 3
projekter (til i alt ca. 9 mill. kr. i totalomkostninger) har en
størrelse der giver dem chance for at få projektmidler.
 Brøndum – bredbånd (vest for Hobro) – 60
husstande
 Kjellerup Bredbånd (v. Mariager) – (45
husstande)
 True Bredbånd (vest for Vebbestrup) – sammen
med Rebild (82 husstande)
o Løgstørkonferencen – tilmeldinger
 Konferencen gennemføres med ca. 50 deltagere, dog kun
12 fra Mariagerfjord.
Områderne (kort orientering)
o Nord: genvalg til Arne og Leif.
o Øst: Mødes i november
o Syd: genvalg til Per / Peter ?
o Vest: Mødes i november

2.

Nyhedsbrev

Ideer til indhold
Nyhedsbrevet udarbejdes primo december.
 Følgende emner er bragt i spil:
o VAKS-ordning
o Temperaturen på Landdistrikterne
o Årsmødet
o Bredbåndsprojekter
o Dyrefigurer på Mosely
o LOF-arrangementer / kurser i landsbyerne
o Eksempler på remedier i grejbank.

3.

Grejbank

Opsamling fra områderne. Hvem har grej, der kan stilles til rådighed ?
Opsamling på hjemmeside.
o Hem/Sem: Kogeudstyr
o Alsområdet: Festtelt
o Oue: Gulv til telt (op til 180 m2)
 Områderne melder priser/fotos/betingelser ind, således at rekvisitter kan
udbydes på hjemmesiden

4.

Årets Ildsjæl

Pt. indkomne kandidater – i alt 6 (pr. 29.10)
Hvem deltager i indstillingsgruppe ? – Per og Birgitte

5.

Temperaturen på
Landdistrikterne
(opfølgning på
dialogmødet i Oue
Budget 2019

Se opsamlingsbilag
Orientering og drøftelse

6.

7.

Årets Projektpulje /
Forsamlingshuspuljen

Budgetramme 2019:
Landdistrikter: 458 t.kr. + Forsamlingshuse: 242 t.kr. – i alt: 700.000 kr
Budgetresultat: Reduktion på kr. 50 t.kr. til Forsamlingshuse + 1% af hele rammen.
Oplæg til drøftelse vedhæftet.
Statustal fremlægges i mødet.
Det blev besluttet at Forsamlingshusene fremover modtager 1000 kr pr. hus.
Desuden reduceres projektpuljen til forsamlingshuse med 25 t.kr.
o Landdistriktspuljen: Ansøgningfrist fredag den 5.april kl. 12.00
 Indsatsområde: grej til deling vægtes 1,5
o Forsamlingshuspuljen: Ansøgningsfrist fredag den 29.marts kl.
12.00
 2 projekter kan max. få 50 t.kr. redten op til 25 t.kr.
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8.

Kursusforløb

9.

Rapporten ”Levende
landsbyer”

Jeanette Lund Kommunikation har forespurgt om kommunen/Landdistriktsrådet
kunne have interesse i et kompetenceforløb mhp. at kvalificere projekter. Hun
tilbyder bl.a. et 3-timers forløb med en kombination af undervisning, og konkret
arbejde med egne projekter.
Forløbet kunne afvikles f.eks. i januar (en aften) – prisoplæg: 7.000 kr.
Blev IKKE godkendt
Hvordan kan anbefalingerne bruges i det lokale arbejde ?
Anbefalingerne i punkktform (uddybning af anbefalinger kan læses her:
file:///C:/Users/jelyk/Downloads/Faktaark%20Udvalgets%20anbefalinger.pdf

1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer
2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på
at sikre en differentieret og målrettet udvikling
3. Særlig indsats i udpegede rekonstruktionsområder
4. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
5. BoligJobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone
6. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen
7. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land
8. Et tilpasset og mere varieret boligudbud
9. Øget tilgængelighed til landskab og natur
10. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud
11. Nye kollektive trafikløsninger
12. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter
13. Bedre digital infrastruktur
14. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
15. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet
16. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
17. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler
landbysamfundene

10.

11.

Medlemskab af
Landdistrikternes
Fællesråd

Møderække efterår 2018

Anbefalingerne indgår det strategiske arbejde lokalt, bl.a. på Årsmødet
Evaluering efter 1.år. Udbytte ?
Årligt kontingent:
Grundbeløb: 10.000 - + 15 øre pr. indb. – i alt ca. 16.400 kr.
Læs mere om Fællesrådets arbejse på www.landdistrikterne.dk
..og specifikt om formålet.: https://www.landdistrikterne.dk/foreningen/formal/
Det anbefales at fortsætte medlemsskabet i 2019, hvorefter det forsøges at få
Økonomiudvalget til at overtage udgiften.
Kommende datoer:
 Torsdag 6.dec. kl. 17 i område Nord (efterflg. julefrokost) på Rold Gl.kro.
Forslag til møder i 2019:
 Mandag den 4.feb kl. 17.00 .: Årsmøde i Assens
 Onsdag den 6.marts
 Tirsdag den 23.april
 Torsdag den 13.juni

12.

Evt.





Hvordan får vi flere yngre og flere kvinder i Landdistriktsrådet ?
Forslag til afholdelse af regionale møder mhp. information om og
rekruettering til Landdistriktsrådet (aftales på kommende møde)
ELRO dage i maj (24.-26.) . Se www.elrofonden.dk

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