Mødereferat

Tidspunkt: Torsdag – 13.juni kl. 18.00 – 22.00
Mødested: Oue Kultur og fritid
Afbud:
Mødet starter med lokalt borgerdialogmøde

1.

Borgerdialogmøde









Velkomst – Kim Knudsen
Præsentation af Landdistriktsrådet
Deltagerpræsentation
Drøftelse af indkomne debatemner:
o Fortov på Mælkevejen m.v.
o Ressourceforbrug i Grønne
arealer m.v.
o Cykelsti / Oue – Valsgård
Andre emner
SWOT-analyse
Evt.

Dialogmøde med repræsentanter fra lokalområderne
Kielstrup, Houtved, Stinesminde og Oue. 22 lokale borgere
deltog.
Deltagerne drøftede en række ”udfordringer”, dels lokalt i en
enkelt by, dels tværgående:
1. Flerårigt problem vedr. vedligeholdelse af fortove i Oue.
Henvendelse er tidl. Rettet til kommunen uden klart svar.
2. Ønske om at kende tidsperspektiv/kommunal prioritering
af cykelsti mellem Oue og Valsgård. Vejen vurderes meget
trafikfarlig.
3. Der efterlyses skiltning til Rosengårdscentret (Oue Kultur
og Fritid). Bestyrelsen retter selv konkret henvendelse til
kommunen.
4. Ønske om vurdering af bedre fartdæmpning gennem Oue
by.
5. Der udtrykkes ønske om bedre vedligeholdelse af lokale
stier. Leif Haagen registrerer de konkrete lokationer (stier)
på kort.
6. Der udtrykkes bekymring over det nødvendige frivillige
tidsforbrug til lokal vedligeholdelse af udearealer m.v., og
en tættere dialog med kommunens driftsafdeling om
opgaveløsningen.
7. Forslag om at implementere ”Min Landsbyapp. som en
kommunikationsplatform i og på tværs af lokalområder.
Ovenstående emner videreformidles til kommunens
ansvarlige (Teknik og Miljøafdeling) mhp. at tilvejebringe
konkrete
svar,
der
kan
viderebringes
til
lokalråd/borgerforeninger.
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2.

”Frivillig fredag” – 27.sept. kl. 16-20 i
Hadsund

3.

Kort evaluering af Borgerdialogmødet

4.

VAKS-ordningen i fremtiden

5.

Drøftelse af anbefalinger fra 17.4-udvalget
indenfor temaerne Naturadgang og
Landsbyudvikling

6.

Nyhedsbrev

7.

Mødeplan – efteråret 2019



Konsulent Margrethe Thomassen, Mariagerfjord
Kommune orienterede om arrangementet og
efterlyste ideer fra Landdistriktsrådet. Temaet er ”Vil
du med ?”. Det blev påpeget at netop temaet
”Rekruttering og fasholdelse af frivillige” skal have
fokus. Frivillig fredag er primært for de aktive
frivillige. Ideer til arrangemnetet kan formidles til
matho@mariagerfjord.dk eller 30357518.

Bred enighed om at formen var brugbar. Udfordringen er, at
relevante fagfolk mangler til at besvare bl.a. henvendelser på
det tekniske område.
Stemningen var god og konstruktiv, og Landdistriksrådet
opnår at blive mere kendt lokalt.
Der skal i højere grad lægges op til et mere fremadrettet
perspektiv, således at borgerne formulerer sig om hvordan de
selv kan blive en mere aktiv del af udviklingen af deres
lokalområde.
Det anbefales at der ifm. Efterårets møder tages
Borgerdialogmøder med andre grupper af lokalområder.
Konkret skal arbejdsgruppen udarbejde en plan for det.
Landdistriktsrådet besluttede at alle henvendelser vedr. VAKSopgaver rettes direkte til VAKS-teamet, og ikke via
Landdistriktsrådets medlemmer.
VAKS-teamledelsen indbydes til et årligt dialogmøde med
Landdistriktsrådet.
Landdistriktsrådet ønsker at tilføje flg. Bemærkninger til det
udarbejdede anbefalings-oplæg fra Udvalget:
 Det er vigtig af såvel klyngedannelse som lokale
udviklingsplaner tilrettelægges med udgangspunkt i
de lokale ønsker og behov.
 Det bør overvejes at udvikle en model der kan
håndtere mere borgerstyrede budgetter, evt. med
afsæt i en bredere vurdering af den offentlige
opgaveløsning i lokalområderne.
 ”Ikke-udviklingsområder” bør ikke indgå som en
formulering i det videre arbejde.
 Begrebet landsbyer bør erstattes med befrebet
”lokalområder” af hensyn til inklusion af det ”åbne
land”
 Klyngebegrebet bør omformuleres til ”samarbejde”
 Det bør overvejes om der kan identificeres præcise
kriterier for levedygtige lokalområder.
Ovenstående bemærkninger oversendes på dagsorden til
kommende møde i 17.4-udvalget.
Fagenheden udarbejder og udsender forventeligt et
sommernyhedsbrev i uge 26. Mulige emner:
 Fordeling af projektmidler
 ”Glenstrup sø”- projektet
 Biodiversitetspolitik
 Borgerdialogmøder
 VAKS
 17.4-udvalgets arbejde



Torsdag 5.sept. kl. 18.00 – 21.30
Torsdag 24.oktover kl. 18.00 – 21.30



8.

Kommende drøftelser

Mandag 2.december kl. 17.00 – 21.00

De første 2 timer reserveres til Borgerdialogmøder. Plan for
placering aftales i den nedsatte arbejdsgruppe.
 Årsmøde – Form og indhold + tidspunkt
 Året ildsjæl: Hvad skal den nye model være ?

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

3

