Referat

Mødetidspunkt: Onsdag den 15.juni kl. 18.00
Mødested: Hobro Golfklub – Torndalsvej 3, 9500 Hobro
Afbud: Birgitte Buus
Der er spisning fra kl. 19.00, hvor også Golfklubben vil orientere om sine
aktiviteter

1.
2.

Orientering om golfklubben



Meddelelser



3.

IT-infrastruktur

Formand Finn Olsen orienterede

Formanden –
o Ingen
 Fagenheden
o Ny kommunal hjemmeside netop publiceret – se
www.mariagerfjord.dk
 Politikere
o Budget uafklaret
 Grønt Råd - ingenting
 Områderne (korte indlæg)
o Nord: Møde afholdt. Orientering om aktiviteter.
Orientering om Landdistriktsrådets aktiviteter,
herunder fordeling af puljemidler. Arne Nielsen
udtrykte utilfredshed i forhold til habilitet.
o Øst: Skelund/Veddum har afholdt fælles fest.
Drøftelse af vindmøllepark i øst.
o Syd: Søfest i Fjelsted. Kanotur 14.8. på
Kastbjerg Å. 7.8. er der arrangement ”Land
møder by i Mariager”. Dårlige veje syd for
Mariager.
o Vest: Intet
 Husk at sikre jeres mandat til Landdistriktsrådet
(Godkendes på næste møde, hvor der også er
konstituering)
Skal Landdistriktsrådet være proaktive i forhold til den
kommende pulje til bredbånd ”Vækst og udvikling i hele
Danmark” (se nedenfor) ?
Læs mere her. : https://www.evm.dk/nyheder/2015/1511-23-vaekst-og-udvikling-i-hele-danmark
Mulige initiativer:
 Etablering af trådløse modtagebaser i
yderområder (a la True-modellen). Kan vi
udvælge et antal områder som kunne indgå i
en samlet projektansøgning
 Kan indgå i dialog med nabokommuner
Kim Knudsen orienterer om status i Hørbyområdet, og
dialog med udbydere. Der er fastsat møde onsdag den
22.6., hvor Terracom vil orientere beboere. Der fordres 1015 husstande til en 25/25 mbit. – løsning. Ca. 300 kr pr.
md. Det er en mastebaseret løsning.Mona orienterede om drøftelser i Møldrup. Kim koordinerer

4.

Kursusaktiviteter i 2016-17

dialog med andre lokalområder.
Anne Navrbjerg kan ikke deltage i mødet, men har
fremsendt flg. input vedr. Emnet ”Natur-Landsbyer”:

Den interessante indgang til emnet natur i forhold til
landdistriktsudvikling, er det faktum at en stor procentdel
tilflytter vælger bopæl efter et områdes naturværdi. Det som
flere landbyer i vores kommune er udfordret af er, at
landbrugsområder fylder meget, naturen på landet er derfor
IKKE en selvfølge.
Så spørgsmålet er: Hvordan kan vi skabe mere natur - i
landskabet og i landbyerne, og hvordan kan vi gøre de
naturområder, der trods alt findes, mere tilgængelige. Og så
det store spørgsmål: hvorfor er dette vigtigt? Hvad er det man
vinder ved at have natur i sit lokalområde (ud over evt. flere
tilflyttere)? Sidste spørgsmål har mange naturfilosoffer
behandlet, og at komme omkring det, vil kunne løfte
naturdebatten op på et rigtig interessant niveau.
Jeg vil forslå en mand der hedder Lasse Thomas Edlev til et
sådant oplæg, eller evt. Morten DD. Hansen.
De kan nok ikke hyres til 5.000,- men de kunne spille ind med
både tankevækkende og inspirerende oplæg, og de er dygtige
formidlere. Jeg synes naturemnet er meget vigtigt og, at vi
derfor bør spendere lidt på at få en inspirerende udefraekspert på banen.

5.

Landdistriktsrådets
indsatsområder i 2016-17

6.

Ev.

Dialog med Rebild og Vesthimmerlands Landsbyråd om
muligt samarbejde ang. kursusaktiviteter.
Møde er foreløbig aftalt til onsdag den 29.juni (16-18 / 1719) for formænd/næstformænd + embedsværk.
 Kurser – Fastlægges evt. i samarbejde med Rebild og
Vesthimmerland
 Årsmøde – Aftales til den 31.1. kl. 17-21 (foreløbigt) i
Øster Hurup
 Dialog
med
politiske
udvalg
–
Formand
og
Næstformand tager initiativ til et møde med
Udvalgsformand Jørgen hammer og Direktør Jens
Nørgaard ang. et stormøde med Udvalget for Teknik og
Miljø.
 Øvrige indsatser


Kommende møder:
o 8.9. kl. 19 i Vester Tørslev (Per aftaler)
o 31.10. kl. 19 i Brøndum (Kim aftaler)
o 30.11. kl. 18 på Bramslevgård (Julefrokost)

Orientering
om
diverse
arrangementer
hen
over
sommeren:
 ”Stafet for livet” – 18.-19.juni i Hobro
 ”Nordisk Sejlads” – 1.-3.juli i Hadsund/Hobro
 ”TV2 på Tour” – 4.-5.juli i Øster Hurup
 ”Legeskibet” – 6.-8.juli i Mariager / 9.-11.juli i Øster
Hurup
Manglende regnskaber for 2015:
Syd: Assens – Hem – True – V.Tørslev
Øst: Ø.Hurup – Visborg - Glerup

Nord: Astrup – Rold – Rostrup – Tisted – Valsgård
Vest: Hørby
I bedes rykke dem, hvorefter vi samler op på næste møde.
Tilskud for 2016 udbetales kun under forudsætning af
indkomne regnskaber.

