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Referat fra LAK møde den16-05-13

Deltagere.: Jørgen, Bodil, Flemming, Leo, Teddy, Marianne, Per, Anker
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig

tidsfrist

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst og bemærkning hertil
Godkendt

3. Orientering fra formand
Der har været møde i forskønnelsesudvalget. Der var 17 ansøgninger og 9 gik videre til næste
runde (4 millioner kroner’s pulje). Følgende projektforslag er blevet godkendt og kan
videreudvikles til egentlige ansøgninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vester Hassing Borgerforening: Udvikling af Vester Hassing Bypark
Gudumholm Borgerforening: Projekt Kridtbakken
Vaarst og Omegns Forening: Cykelsti fra Hadsund til Aalborg gennem Vaarst centrum
Tylstrup Samråd og Borgerforening: Tylstrupsøerne
Brændskov Beboerforening: Nidrivning af bygning og etablering af grønt areal
Egense Borgerforening, Kystby samrådet og Egense Lystbådehavn: Vartegn for området
Huul Møllelaug: Restaurering af Huul Mølle
Borgerforeningen og foreninger i Nørholm: Istidsskrænten og den fortællende
hovedgade
Romdrup-Klarup Samråd: Kulturforbindelse Klarup

I AKA (1,5 million kr. og 2 ansøgningsrunder) var der 26 ansøgninger. 18 ansøgninger blev
indstillet til støtte. Næste frist er 1/10. Især den gamle del af Aalborg kommune, især den nordlige
del, opfordres til at søge.
Der kommer nu kun 2 ansøgningsgrunder for at spare tid i forvaltningen (reorganisering).
Per
Når referatet er godkendt bliver det for eftertiden lagt ud offentligt (hjemmesiden).
Ministeriets Regional og Landdistriktspolitiske Redegørelse 2013. LAK har i samarbejde med
Aalborg kommune henvendt sig til Ministeriet. Anker har henvendt sig til Jørn Carlsen, da han
har undret sig over, at dette ikke har været vendt med følgegruppen for landdistriktspolitik.

4. Interne arbejdsopgaver
Adresselister, medlemslandsbyer, hjemmeside
Ny organisering af medlemsregistrering (Flemming)
Flemming har fulgt op på alle tidligere medlemmer pr. mail, om de ikke stadig ønsker LAK
medlemskab. Der er pt. 31 betalende medlemmer. Flemming sender også brev ud til alle på
listerne med samme forespørgsel. Vi får dermed også ajourført adresselister.

Leo og
Flemming

Adresselisten skal opdateres på hjemmesiden.

5. Landsbypedel - (Leo og Jørgen)
Referat fra møde med Thomas Kastrup-Larsen (TKL), afholdt d. 15. maj

Per
ansvarlig

Tidsfrist

2

Efter telefoninterview med Vejen kommune og Tønder kommune, har Leo og Jørgen haft møde
med TKL og diskuteret en ordning i Aalborg kommune.
Vi laver i fællesskab liste over alle opgaver som kan løftes af en landsbypedel. Ordningen starter
d. 15/6 og på sigt vil der komme 15 i alt.
Annoncering af en kommende ordning på hjemmesiden. Når der er nyt, sendes der automatisk
mail til medlemslisten.

Alle mailer til Senest 1/6
Jørgen og
Leo
Per

Jørgen informerer Per om indhold til hjemmesiden.
Jørgen
Betalingsprogram /medlemsregistering (Conventus) . Jørn Carlsen vil undersøge, hvad en licens
vil koste kommunen og vender tilbage.

6. Møde med kandidater - Valgmøde (Anker og Leo)
Valgmøde om landdistriktspolitik først i oktober kl. 19-21. Der aftales dato med TKL og Tina
French (TF) evt. i Nøvling eller Øster Uttrup forsamlingshus.

Anker
reserverer hus
Leo kontakter
TKL og TF

Opfordre landdistrikterne til at afholde lokale valgmøder

7. Kommunalplan - Hvad gør LAK?
Høringssvar fra LAK. Vi læser alle kapitel 9 og 11 vedr. landdistrikterne i planen og
kommenterer til Jørgen.

Alle

Nu

8 Vindmøller - Konference afholdes 4. juni - vores rolle?
Anker ”klæder sig på ” til at stille kritiske spørgsmål og viser LAK’s arrangement på konferencen Anker/Jørgen
d. 4. juni. Bemærkninger kan sendes til Anker. Jørgen informerer kommunen.

9 Økonomi
Beholdning på ca. 32.000 kr. og 31 medlemmer pt.
Næste år mailer Flemming sidste års medlemmer direkte med mail.

10 Evt.

ansvarlig
Flemming

tidsfrist.

