Mødereferat
Tidspunkt: Tirsdag den 7.maj 2019 kl. 18.00
Mødested: Mariager Rådhus – Mødelokale 8 (stuen)
indgang fra p-plads foran bygning
Afbud: Kim Knudsen og Jens Cæsar Jensen
Mødet starter med spisning

1.

Orienteringspunkter









Formanden:
o Projektgruppen ” Als i aktion” har anmodet om at få
justeret i deres projektbevilling fra 2018, således at
midlerne anvendes til infoskærm i stedet for skiltning, da
disse er finansieret på anden viis. Dette blev godkendt.
Politikere
o Niels Erik Poulsen orienterede om driftstilskud til
vindmølleprojekt i Veddum/Skelund-området.
o Svend Skifter orienterede om projektet ”Fælles forandring
ved Glenstrup sø”
Fagenheden
o Orientering om borgermøde i Skelund den 20.maj. vedr.
byens fremtid.
o Henvendelse fra leder af VAKS team ang. overvejelser om
procedureændringer ved ansøgninger om opgaver. Dette
behandles på kommende møde.
Områderne (kort orientering)
o Nord
 Der afholdes områdemøde i Vebbestrup i juni.
o Øst
 Orientering om ”delebilordning” i
Havbakkedistriktet. Læs mere på
www.havbakkebussen.dk
 Orientering om ”trætoppe-overnatningssted” i
Odde.
o Syd
 Orientering om 2 fiber/bredbåndsprojekter syd for
Mariager. Ros til Per Edgar for
koordineringsopgaven. Ca. 50 husstande er
involveret.
 Per Edgar orienterede om Bio-diversitetspolitik,
der har været behandlet i Grønt Råd og godkendt i
Byrådet.
o Vest:
Ingen aktivitet i områderådet
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2.

Behandling af ansøgninger til
Projektpuljen 2019









3.

Årets Ildsjæl - har det overlevet
sig selv ?

Der er indkommet 20 ansøgninger til pujen (oversigt vedhæftet)
Procedure:
o Ansøgningerne gennemgås i mødet
o Rådets medlemmer foretager elektronisk bedømmelse i EMPLYsystemet i perioden 7.maj kl. 22.00 – 10.maj kl. 8.00
o 10.maj (formiddag): Svar udsendes til ansøgere.
Teknik og miljø vil forinden mødet fremsende deres bemærkninger til
projekterne.
Alle projektansøgninger blev gennemgået i mødet og kommenteret med
henblik på afstemning indenfor de udvalgte bedømmelseskriterier.
Afstemning i EMPLY blev afsluttet fredag den 10.5. kl. 08.00 og i alt 14
projekter indstilles til fuld støtte, medens 5 projekter modtager afslag. Et
af de projekterne (nr. 18 – Sem, Hem Skrødstrup) modtager delvis støtte
idet støtten gives som en underskudsgaranti.
Der er i alt disponere 220.508 kr incl. moms til de støttede projekter

De seneste år har feltet af kandidater til ildsjæleprisen været nedadgående.
Skal der findes en anden form, f.eks. kåring af årets lokalområde / landsby –
evt. gennem en borgerafstemning eller lign.
Udsat fra sidste møde


4.

Landdistriktsrådets møder – kan
formen ændres ?

Der nedsættes arbejdsgruppe, der skal kigge på en ny model:
o Peter Mikkelsen
o Arne Nielsen
o Birgitte Buus
Fagenheden indkalder snarest til møde.

Borgerne har kun begrænset kendskab til Landdistriktsrådets arbejde, og det
er vanskeligt at rekruttere nye medlemmer til Rådet. Kunne møderne
afholdes
ude
i
lokalområderne,
som
en
kombination
af
borgermøde/rådsmøde, således at LDR kom mere i ”øjenhøjde” med
lokalområderne ?
Arbejdsgruppen afholdt møde den 28.3. og vil give en tilbagemelding på en
fremtidig strategi.




5.

§17.4-udvalgsarbejdet

Arbejdsgruppen fremlagde ideen med et områdemøde for
Stinesminde, Kielstrup, Houtved og Oue. Mødet er planlagt til 13.6.
kl. 18-19 i Oue, med efterfølgende møde i Landdistriktsrådet. På
mødet er der lagt op til at lytte til borgerne i området mhp. at
kvalificere indsatsen styrke samarbejdet med landdistriktsråd og
kommune.
Arbejdsgruppen (Jens, Flemming, Leif og Per) mødes mandag 20.5.
kl. 14 på Jens Lykkes kontor mhp. udarbejdelse af indbydelse og
program.

Landdistriktsrådets repræsentanter i Udvalget vil orientere om Udvalgets
arbejde og de udvalgte temaer.



Referat af Udvalgets 1.møde er vedhæftet.
Landdistriktsrådets repræsentanter i Udvalget (Per og Lef /
suppleanter) orienterede om drøftelserne, samt de udvalgte temaer
(se bilag)

6.

Evt.

Kommende møder:
 Torsdag 13.juni kl. 18.00 (Oue Kultur og Fritidscenter) – Fælles
borgermøde og efterfølgende møde i Rådet.
 Mødeplan for 2019-2020 aftales på kommende møde. Der ønskes
gerne skiftende ugedage

Projektbevillinger 2019:

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