Mødereferat
Tidspunkt: Onsdag den 6.marts 2019 kl. 19.00
Mødested: Veddum Sal, Hovedgaden 3, Veddum
Afbud: Birgitte Buus, Peter Mikkelsen

1.

Orienteringspunkter









Formanden
o Landsbyklyngeprojektet: Kim Knudsen orienterede om projektet,
hvor projektperioden med ekstern konsulentassistance er afsluttet.
Strategiplanen blev omdelt, og man opfordres til at holde sig
orienteret via www.mariagerfjordvest.dk
Politikere
o Budgetfasen er så småt gået i gang
o Niels Erik Poulsen orienterede om udsigten til at vindmølleprojektet
v. Veddum giver et årligt afkast på 160.000 kr til brug i
lokalområdet.
o Niels Erik orienterede om at UTM havde godkendt
sauna/badebroprojekt i Snæbum.
o Leif Haagen ønskede svar på om politikerne havde forsøgt at få
Byrådet til at betale kontingent til Landdistrikternes Fællesråd. Niels
Erik understregede at det ikke var muligt pga. det pressede 2019budget.
Fagenheden
o Projektpuljen (ansøgninger): Der er pt. (7.3.) indkommet 5
ansøgninger til Projektpuljen og 3 ansøgninger til
Forsamlingshuspuljen. Bemærk at ansøgningsfristen er 8.april. Der
indrykkes reminderannonce i uge 11.
o Status vedr. §17.4-udvalget: Kommissorie blev godkendt i Byrådet
ultimo januar. Pt. er man i gang med at finde de konkrete
udvalgsmedlemmer (kommisorium og tidsplan vedhæftet referatet)
Områderne (kort orientering)
o Nord: møde afholdt 15.jan. Man besluttede at konkrete
henvendelser fra et lokalområde til kommunen rettes sammen med
hele området.
o Øst: Kort orientering om Als i aktion og Skolelukning i Skelund.
o Syd: Ole Gredersen er stoppet i områderådet. Assens
Borgerforening genetableret. Mange projekter i ELRO-dagene. Der
arbejdes med bredbåndsprojekt på Havndalvej/Edderup med Per
Edgar som aktiv koordinator
o Vest: Ingen aktivitet på områdeniveau
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2.

Evaluering af Årsmødet







Programmet
o Oplægsholder: Generel tilfredshed med oplægget fra Steffen Damsgaard
(Powerpoint er udsendt til Rådets medlemmer)
o Workshops: Arbejdsformen fin, men drøftelserne blev forstyrret af at
der var for mange i nogle grupper og rummet var for trangt. Bilag med
outputs omdelt/udsendt.
o Underholdning: ”Spitzenklasse”
Fysiske forhold
o Mødefacilliterne: Mødelokalet for trangt, alt for kodt og uheldigt at der
dryppede vand ind. Der manglede grupperum.
o Traktement: Meget tilfredsstillende
Andre forhold
o Deltagerkreds: I alt ca. 90 - Mange politikere (ca 10). Vanskeligt at få folk
med fra lokalområderne. Deltagerkredsen er lidt ”Tordenskjolds
Soldater”
o Mødeform m.v.: Fin

3.

Årets Ildsjæl - har det
overlevet sig selv ?

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.

4.

Landdistriktsrådets
møder – kan formen
ændres ?

Drøftet og medtages i senere drøftelser i Rådet.
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 ?
Der er nedsat arbejdsgruppe bestående af Jens C., Per E., Leif og Flemming (formand)
til at udarbejde forslag til ny mødestruktur, og opdeling af kommunen i en række
klynger hvor Rådets møder kan placeres i en kombination med åben indbydelse til
borgerne..

5.

6.

SWOT-analyser af
lokalområderne
Sundhedspolitik 2019

Arbejdsgruppen mødes: 28.3. kl. 9-11 i Mariager (Jens Lykkes kontor) – (Forslag)
Kan analyserne (udarbejdet ifm. udarbejdelse af tidligere Landdistriktspolitikker)
bruges mere aktivt, evt. som genstand for møderne i lokalområderne.
Drøftet – Indgår i arbejdsgruppens oplæg til ny mødestruktur.
Processen for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er
nu kommet så langt, at et udkast til en ny sundhedspolitik er klar. Derfor præsenteres
Landdistriktsrådet i denne sag for den nye sundhedspolitik med henblik på afgive
høringssvar til politikken. Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag ”Sundhedspolitik
2019-2025 (høringsudkast)”.
Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke
borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke.
I sundhedspolitikken lægges der op til, at risikofaktorerne mental sundhed,
sundhedsvaner og kronisk sygdom er styrende for temaerne i strategi- og
handleplanerne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken. I det arbejde er
hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer og meningsfulde
fællesskaber får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategi- og
handplaner.
Det opfordres i sundhedspolitikken til, at den ses i sammenhæng med kommunens
øvrige politikker og strategier, da de supplerer hinanden og på forskellig vis bidrager
til sundhedspolitikkens ambition om, at sammen skaber vi de bedst mulige rammer og
vilkår for det gode liv for borgerne i Mariagerfjord Kommune.
Landdistriktsrådets bemærkninger:
 Rådet afventer i spænding hvordan politikken kan konkretiseres i





handlinger
Der savnes en generel formulering vedr. det ”forebyggende” arbejde
Rådet anbefaler at der samarbejdes om lokale informationsmøder og
etablering af sundhedsgrupper i de mindre lokalsamfund
Nærhedsprincippet har stor betydning. Det har afgørende betydning at der
trækkes på lokalkendskab for at spotte nye målgrupper.

Kim Knudsen vil samle tilbagemeldingerne i et dokument, som Fagenheden
videresender.

7.

Evt.

Kommende møder:
 Tirsdag 23.april kl. 18.00 (Mariager Rådhus)
 Torsdag 13.juni kl. 18.00 (Område Vest)
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