Referat

Mødetidspunkt: Tirsdag den 29.aug. kl. 19.00 (slut 22.45)
Mødested: Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3
Afbud: Niels Erik Poulsen – Arne Nielsen


Meddelelser















Nye repræsentant(er) i Rådet
o Leif Haagen Jensen, Oue (Nord)
o Peter Mikkelsen, Norup (Syd)
Orientering om dialog med lokalområde Als (JL)
o Der har været afholdt møde med rep. fra
området med henblik på en mulig proces hen i
mod udarbejdelse af udviklingsplan for
området.
Sagen
forelægges
Kultur
og
fritidsudvalget mhp. midler til processen.
Orientering om Landsbyklyngeprojektet (KK)
o Anders Berthelsen, Hadsten er ansat som
proceskonsulent. Styregruppe + suppleanter
er etableret. Der satses på et infomøde primo
nov. I Snæbum.
Kommende nyhedsbrev – Hvornår ?
o Der arbejdes med henblik på et nyhedsbrev
der kan udkomme primo dec. sammen med
Kulturfjorden (Husstandsomdelt) – f.eks. 8
sider. Ideer til input modtages.
Orientering
om
fællesmødet
med
Rebild/Vesthimmerland (FR)
o Der blev afholdt et fællesmøde i juni. Aftalen
er at der bestræbes at lave en fælles
landdistriktskonference
26.-27.okt.
2018.
Flemming
indgår
i
den
fælles
planlægningsgruppe.
Desuden
vil
Rebild
indbyde
de
3
landdistriktsråd
til
et
fællesmøde.
Udviklingsprojekt – Handest/Glenstrup/Holmgaarde
(FR)
o Der er afsat 1.9 mill. Kr. til fordeling i
lokalområdet. Den foreløbige plan er at søge
Forsamlingshuset solgt og at klubhus
nedrives til fordel for et helt nyt fælleshus.
Frivillig fredag – 29.sept.
o Landdistriktsrådet ønsker ikke at medvirke.
Regnskaber / Conventus
o Mankoliste er rundsendt.
Landdistriktsrådsmedlemmerne rykke de
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Medlemskab af
Landdistrikternes
fællesråd ?





Vælgermødet i Norup –
7.nov.





Årets ildsjæl





Årsmødet 2018







respektive områder. Fristen for indsendelse af
regnskaber for 2016 fastlægges til 30.9.
Herefter kan områderne ikke forvente at få
udbetalt grund- og befolkningstilskud.
Fra Politikere
o Der afholdes budgetseminar 30.-31. aug.
Fra områderne
o Syd: P-plads i sem er færdiggjort. Indvielse af
Kastbjerg Ådal-projektet den 24.9. kl. 11.00
o Øst: Kampagne i Veddum vedr. hussalg er
afsluttet med succes.
4 nye huse solgt i
Helberskov.
o Nord: Godt salg i huse i Oue
o Vest:
Klyngesamarbejde godt i gang (se
meddelelser)
Se bilag (i forlængelse af dagsorden)
 Udsættes. På kommende møde inviteres
Henrik Dalum, Hvilsom, der er medlem af
bestyrelsen mhp. at belyse værdien af evt.
medlemskab.
Arbejdsgruppen orienterer
 Mødet flyttes til tirsdag den 24.okt. kl. 18.00.
Peter aftaler med Forsamlingshuset.
Arbejdsgruppen (Peter, Jens C. og Per)
kontakter partiforeninger. Claus Smidstrup,
Nordjyske er ordstyrer (aftalt pris: 3000 kr.).
Der serveres stegt valgflæsk + kaffe/kage.
Arrangementet er gratis. Der annonceres og
lave pressemeddelelser.
Gennemgang af proces
 Procesplan gennemgået og godkendt. Per
Edgar,
Birgitte
og
Leif
udgør
indstillingsudvalg.
Emner :
o Hvad
trækker
folk
til
kommunens
landdistrikter ?
o Udflytning af statslige arbejdspladser – effekt
?
o Hvordan får vi de unge tilbage ?
o Hvordan
italesætter
vi
vores
område
(udkantsmæglere) ?
o Foredrag
af
fremtidsforsker
?
/
Else
Mahiassen, Vestjyllands Højskole
Placering: Døstrup Forsamlingshus
Dato : torsdag den 1.feb. kl. 17-21
Nedsættelse af arbejdsgruppe: Kim, Leif og Jens
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Projektpuljen Retningslinier



Demensprojekt



Grejbank



Landsbypedeller



Forsamlingshusene

Lykke
Drøftelse af særlige udfordringer / principper:
o Krav om medfinansiering: Der kræves at
projekter kun kan opnå støtte såfremt der er
medfinansiering
med
egne
økonomiske
midler. Desuden kan egen arbejdskraft indgå i
finansiering (100 kr pr frivilligtime / 300 kr
pr. maskintime)
o Størrelse af tilskud: Fortsat max. 25 t.kr. pr
projekt
o Habilitet: Landdistriktsrådets medlemmer kan
IKKE indgå som ansøgere til projekter.
Såfremt man er tæt relateret til et projekt må
man overveje sin havbilitet i forhold til at
deltage i bedømmelsen af det konkrete
projekt
o Madvarer / bespisning: Støtte vurderes
konkret, men madvarer/bespisning støttes
kun i begrænset omfang
o Overholdelse af tidsfrister: Vigtigheden af
tidsfristerne indskærpes
 Udsat fra sidste møde (se bilag)
 Indgår i kommende nyhedsbrev. Materiale
omkring konkrete initiativer afventes
 Kan
der
etableres
en
særlig
grejbank
for
landsbyerne (Oplæg: FR)
o Hvilket grej ?
 Telte
 Toiletvogne
 Anlæg
o Opbevaring ?
o Finansiering ?
Der udarbejdes spørgeskema til brug ifm. med
områdemøderne, således at behov m.v. afdækkes.
 Skal der arbejdes videre med en mulig dialog om
etablering af ordning ?
Der indledes dialog med Park og trafik om mulig
forsøgsordning i en gruppe af landsbyer. Kan evt.
kobles op på Landsbyklyngeprojektet.
Der indbydes til et møde , hvor Flemming R. , Jens
Cæsar og Jens Lykke mødes rep. fra Park og trafik.
 Kan/skal der stilles særlige krav til fordeling af
puljemidler ? , herunder krav om deltagelse i møder
(Oplæg Birgitte Buus)
Der ønskes ikke at stille tilstedeværelseskrav for at få
midler fra puljen
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Evt.

Kommende aktiviteter:
 Ordinært møde – Mandag 9.okt. i område syd Sem
Forsamlingshus
 Vælgermøde – Tirsdag 24.okt.kl. 18.00 i Norup
 Julemøde/frokost – Torsdag 7.dec. kl. 17.00.
Forslag: Postgården i Mariager


Per Edgar uddelte materialer
kommune”. Drøftes i grønt Råd.

ang.

”Bivenlig

Bilag 1:

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd:
Formål
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en NonGovernment-Organisation (NGO) – for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for
vores mission.
Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden
og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.
Vores værdier:

dedikeret

engageret

ordentlig

uafhængig

inddragende
Vores mål:

Landdistrikternes Fællesråd vil i 2020 være landets vigtigste base for og formidler af relevant og
aktuel viden om landdistrikter og yderområder samt være en anerkendt samarbejdspartner blandt
alle aktører.

Landdistrikternes Fællesråd vil være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med
interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur.

Landdistrikternes Fællesråd vil være en naturlig part i lov- og regelarbejdet omkring
rammevilkår i landdistrikter og yderområder samt være repræsenteret i relevante kommissioner og
udvalg.

Landdistrikternes Fællesråd vil være en foretrukken samarbejdspartner blandt en mangfoldig
og voksende gruppe af organisationer, virksomheder, offentlige instanser, foreninger og landsbyer,
som vil opleve nytteværdi af medlemskab.

Landdistrikternes Fællesråd vil sikre højt aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved hjælp
af medlemsindtægter, projektaktiviteter, faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende aktiviteter.
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Kontingentsatser 2017
Kommuner: (herunder § 17 stk. 4 Udvalg) Grundbeløb: kr. 6.000,- Beløb pr. indbygger kr.
0,08 (8 øre)
C-medlemmer som er kommunale landdistriktsråd. Hvis kommunen er medlem, optages
disse for 25 % af Kommunens Kontingent
Hvis kommunen ikke er medlem, så gælder samme takster, som for kommuner.
D-medlemmer som er landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller
tilsvarende organisationer.
Lokalråd eller lignende i Landsbyer på under 1.000 indbyggere kr. 600,- pr. år Landsbyer på
indtil 2.000 indbyggere kr. 900,- pr. år Byer på mere end 2.000 indbyggere kr. 1.200,- pr. år
For Mariagerfjord kommune vil det årlige kontingent være ca. 9.500 kr.
Kontingentet vil blive afholdt indenfor Landdistriktsrådets økonomiske ramme.

Bilag 2:

Oplæg ”Årets landsbyildsjæl 2017” (vedhæftet)

Bilag 3:

Oplæg vedr. ”Demensvenlig kommune” (vedhæftet)

Medlemmer af Landdistriktsrådet 2017
Formand
Næstformand

Byrådet (UTM)
Byrådet (UKF)
Fagenheden (KF)

Kim Knudsen
Flemming Rasmussen
Per Edgar Jørgensen
Peter Mikkelsen
Jens Cæsar Jensen
Birgitte Buus
Arne Nielsen
Leif Haagen Jensen
Niels Erik Poulsen (V)
Svend Skifter (A)
Jens Maarup Lykke

Vest
Vest
Syd
Syd
Øst
Øst
Nord
Nord
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Hørby
Handest
Hem
Norup
Veddum
Helberskov
Rold
Oue
Rostrup
Hørby

20 13 22 72
26 78 85 20
60 88 32 94
40 28 70 12
24 69 45 25
98 56 11 52
40 61 62 51
29 23 78 20
29 23 18 18

