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Referat fra LAK møde den19-09-13

Deltagere.: Teddy, Jørgen, Bodil, Per, Leo, Marianne
Afbud: Anker, Flemming
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
Julefrokost: 2. december. TKJ har takket ja til at komme. Jørgen Carlsen bliver inviteret.
2. del, kursus i kommunale landdistriktspolitikker d. 12/6 og 25/9. Er der interesse for at deltage?
Jørgen skal være foredragsholder på en konference ”UdkantsDanmark- Nej tak!” d. 3/10. Hvis vi
har input JF kan tage med, skal vi skrive til ham. (LandboNord har inviteret spidskandidater til
kommunalvalget til debat om, hvad de vil gøre for ikke at blive/forblive udkantskommuner).
Konference på AAU ”Unge på kanten” d. 26.september.
Barbara Diklev (Foreningen Folkeligt Institut for Udkantsforhold) sendt info om at mange
valgsteder spares væk, Jørgen sender materialet ud. Et punkt på valgmødet kunne være, hvad
politikerne vil gøre for at hæve valgdeltagelsen/ komme ud til vælgerne.
Bestyrelsen drøftede sin holdning til at de små valgsteder er sparet væk. Drøftelsen tages op igen
efter kommunalvalget, når valgdeltagelsen er kendt.

4. Interne arbejdsopgaver
Adresselister, medlemslandsbyer, hjemmeside
Ny organisering af medlemsregistrering (Flemming)
Et medlem fra Godthåb har ringet til Leo med bekymring omkring en bro der skal over banen i
Svenstrup. Svenstrup er udenfor vores område da der er mere end 2000 indbyggere, hvorfor vi ikke
kan tage sagen op. Leo kontakter ham.

Leo

LAK har nu 42 medlemmer. Hvilke landsbyer er repræsenteret ved en borgerforening/samråd som
ikke er medlem og hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer?

Flemming

Hjemmesiden: Per arbejder på at få referaterne på hjemmesiden og på at koble os på facebook.
Thina Wallin Jensen (Plan og Byg) har tilbudt at lave en plakat til ”Årets bygværk” som skal sættes
op f.eks i landsbyer og på biblioteker. Indkaldelsen til at indstille Årets Bygværk bliver sendt ud
gennem SBU’s nyhedsbrev. 4 bygningsværker var blevet indstillet. Præmieoverraskelse d. 3/10 kl.
17. Bedømmelseskomitéen blev diskuteret, da sammensætningen ændres efter 1/1-14.
Bedømmelsesudvalget for Puljen til forskønnelse og udvikling i landdistrikterne har indstillet 6
projekter.
Det Grønne Råds møde (Bodil): Rådet opfordrer til at vi sender idéer og inspiration, der kan indgå i

2

projektgruppens arbejde, f.eks. behov og forventninger til det rekreative hovedstinet i kommunen.
Formål: indsatsplan for stier og partnerskabsprojekter. Inden 1/10 kan vi komme med idéer til
projektgruppen. Bodil skriver et stykke om det til hjemmesiden. Friluftrådet anbefaler at Halkær
Ådal og Lille Vildmose optages som naturparker. Danmarks Naturfredningsforening: pleje af
gravhøje, bekæmpelse af bjørneklo.

Bodil

Nu

Bodil

Høringssvar til Kulturpolitik: Bodil orienterer om den skrivelse hun har sendt ud til bestyrelsen. Vi
kunne ønske os puljen ikke kun henvender sig til ansøgere med større budgetter og
eksperimenterende kunst, at kravene blødes op så landdistrikterne også får mulighed for at søge
puljen til mindre projekter.

5. Landsbypedel - (Leo og Jørgen) Status

ansvarlig

Tidsfrist

Landsbypedel status. Leo og Jørgen skal til opfølgende møde d. 19/11. Der er ansat 4 i kommunen
indtil videre. Pga. nationale ordninger forventes der ikke at blive ansat seniorjobbere i 2014.

6. Møde med kandidater - Valgmøde (Anker og Leo)
Status - evt. emner til debatten - Pressemeddelelse/dækning
Input til Bodil som skal være ordstyrer: bredbånd, medindflydelse, trafik, at sikre rammerne for et
godt hverdagsliv - erhvervspolitik, kultur, synlige politikere i landdistrikterne, landsbyskoler,
borgerservice, pædagogiske projekter (f.eks. til at holde små købmandsbutikker og andre foreninger Alle
i live så der netop er liv og gang i byen). Send mere input til Bodil!

Inden 10/10

Pressemeddelelse

Jørgen

Ca. 1/10

Hjemmeside skriv

Leo

Snarest

Jørgen finder ud af status

Jørgen

8 Økonomi

ansvarlig

Inden næste
møde
tidsfrist.

7. Kommunens landdistriktspolitik - Det er tid for revidering af
landdistriktspolitikken.

Enighed om at satsen der bør bruges er 2,13 kr./km. En del af LAK’s budget bliver brugt til kørsel
til møder etc. vi bør vurdere/prioritere hver gang, hvor meget LAK for ud af at være repræsenteret.

9 Evt. Næste møde - Mødekalender for efteråret
Mødet d. 24/10 ændres til d. 23/10.
2/12 med julefrokost. Eventuel mødetid kl. 17.30 for bestyrelsen og spisning kl. 18.30

