Referat

Mødetidspunkt: Torsdag den 3.marts kl. 19.00
Mødested: Helberskov Forsamlingshus, Als Oddevej 24, 9560 Hadsund
Afbud: Per Rytter – Svend Skifter – Niels Erik Poulsen
1.

Meddelelser







Formanden
o Yderområder på forkant – Der har været afholdt i alt 4
møder med afsæt i hovedbyerne. Fremmødet fra
landsbyerne har været beskeden, og de udarbejdede ideer
tangerer ikke hovedbyernes opland i særlig grad.
o Flygtningeindsatsen
–
Kort
orientering,
bl.a.
om
udfordringerne i fremmødet på det afholdte møde i Assens.
Generelt
har
deltagertallet
været
beskeden.
I
Mariagerområdet er der stor aktivitet i forhold til at
flygtninge aktiveret i lokalområdet.
o Socio-økonomisk virksomhed – Orientering om diverse
muligheder uden at der er aktuelle konkrete initiativer.
o Orientering framøde med Bredbånd Nord (Per Edgar). Der
blev gennemgået og drøftet en række udfordringer på
området. Hørby vil formentlig blive testområde i forhold til
en luftbåren løsningsmodel i samarbejde med firmaet
Teracom.
o Grønt Råd : Ingen orientering
o Branddamme. På baggrund af konkret henvendelse fra
Melanie Simick (Byrådet – SF) blev problematikken med
vedligeholdelse
af
lokale
branddamme
drøftet.
Landdistriktsrådet foreslår at slam kan deponeres gratis på
kommunens genbrugspladser efter forudgående aftale med
kommunen. Områderådene skal i løbet af foråret drøfte den
generelle problematik omkring de lokale branddamme, som
ikke
længere
har
en
beredskabsmæssig
rolle.
Løsningsmuligheder:
 Opfyldning
 Tømning
 Renovering/oprensning mhp. rekreativ anvendelse.
Fagenheden:
o
Møde omkring vindmøller – 9.marts kl. 17 på Gasmuseet i
Hobro. Jens Cæsar, Mona og Arne deltager.
Politikere: Ingen orientering
Områderne (korte indlæg)
o Nord: Der har været afholdt et møde. Der blev bl.a.
orienteret om etablerede hjertestartere.
o Øst: Ingen orientering
o Syd: Per og Dorte orienterede om aktuelle aktiviteter.
o Vest: Afholdt møde med bl.a. drøftelse af udfordringer
vedr. bredbånd. Forslagsstilelre vedr. årets ildsjæl skal
sikres en tilbagemelding, såfremt deres kandidat ikke
nomineres. I tilknytning til foreningsprogrammet Conventus
bør der orienteres om at der ikke SKAL oplyses fødselsdato
på personer.

2.

Evaluering af
Årsmødet

3.

Landsbypiloterne

Projektpulje
2016

4.

Hjemmesiden

5.

Evt




Kursussted: Fine forhold, men alt for småt. Fin service
Oplægsholdere: Relevante i forhold til emne, dog gerne 2
cases og mindre universitetsteori. Hvordan sikres forankring af
tema ?
 Traktement: OK
 Deltagertal: OK
 Underholdning: OK – Passende længde
 Andet: Fin ide at holde sig til et gennemgående tema. Fravalg
af Workshop sikrer flere brugbare lokaliteter.
 Evaluering af Fundraiserkursus: Fin afvikling med relevante
og fagligt dygtige oplægsholdere. Ca 20 deltagere er
tilfredsstillende
 Tilmeldingsstatus øvrige kurser: Ca 20 til ”Branding”
(gennemføres) – ca. 5-6 til ”Naturen i landsbyerne” (aflyses
sandsynligvis, hvilket vurderes ca. 2 uger før – ca. 20 til ”Byd
velkommen” (gennemføres)
 Samtlige kurser evalueres på næste møde
Vægtning af kriterier:
Overordnet:
 Samarbejdde/samskabelse (Vægtes 2)
Underordnet:
 Involvering/bredt ejerskab (1)
 Styrkelse af det sociale liv (1)
 Gode vilkår for bosætning (1)
 Adgang til naturen (1)
 Styrkelse af rammevilkår for det gode mødested (1)
 Forankring og bæredygtighed (1)
Fagenheden anbefaler at www.mariagerfjord.org forankres som en
integreret del af kommunens nye hjemmeside (subsite)
Godkendt
Næste møder:
 Onsdag den 20.april kl. 18.00 på Mariager Rådhus
 Onsdag den 15.juni kl. 18.00 i Hobro Golfklub
 www.oestkysten.dk bringes i spil som markedsføringskanal

