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Referat fra LAK møde den 30-10-13

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

Ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig
Alle

tidsfrist

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst og bemærkning hertil
Godkendt

3. Orientering fra formand
Jørgen deltager i et DR-radioprogram d. 6. november, emnet er konsekvenserne af
kommunalreformen. Input modtages gerne.
Bestyrelsens holdning til emnet blev drøftet, og holdningen var overvejende positiv.

4. Lokale handlendes muligheder for at deltage i kommunale licitationer
Landdistrikternes dag på Christiansborg. Købmand i Barmer givet tilbud på levering til et plejehjem
og var den billigste, men er ikke blevet valgt. Hvorfor? Der har ligeledes været en sag med en
Købmand i Farstrup som ikke kan leverer til børnehaven i byen, da købmanden skal kunne leverer
til hele kommunen, hvis de vælges. Vi bør gøre kommunen opmærksom på problemet, det er ikke i
samklang med kommunernes landdistriktspolitik. Jørgen graver lidt i det og aftaler evt. et møde.
Jørgen
Thina Wallin Jensen har kontaktet os for at høre, om vi vil være med i møder omkring
nedrivningsparate (kondemneringsmodne) ejendomme, det har vi takket ja til. TWJ vender tilbage,
når kommunen har noget klar.

5. Interne arbejdsopgaver: Adresselister, medlemslandsbyer, hjemmeside, ny ansvarlig
organisering af medlemsregistrering (Flemming), udsendelse af opkrævninger
for 2014? Dato for generalforsamling? Planlægning af julefrokost
Flemming har arbejdet videre med medlemslandsbyer. Vi skal alle gøre en indsats for at finde
korrekte adresser/kontaktoplysninger for landsbyer som ikke er medlem.
Leo laver et oplæg vi kan sende ud til evt. nye medlemmer.
Vi sender nye opkrævninger ud i januar, hvor vi også varsler generelforsamlingen.

Tidsfrist

Alle
Leo

Generelforsamlingen kommer til at ligge torsdag d. 27. marts. Det bliver i årets landsby: Gandrup.
Teddy, Per og Leo er på valg i år.
Julefrokost d. 2/12. Vi mødes kl. 17.30. Leos viv vil lave mad til os. Meld til Leo om der er afhud

6. Emner til Årets Landsby og Landsbyven
Der var drøftelser omkring valg af Årets Landsby og Årets Landsbyven til generalforsamlingen.
Meld ind til Jørgen om der er interessante emner.

Alle

7. Evaluering af valmøde

ansvarlig

tidsfrist.

ansvarlig

tidsfrist.

Der var godt fremmøde (ca. 40 personer) og gode spørgsmål fra salen. God debat og en artikel i
Nordjyske efterfølgende.

8 Økonomi
Foreningens egenkapital er pt. ca. kr. 26.000.
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9 Evt. Næste møde - Mødekalender for foråret
Onsdage d. 15. januar og 26. februar 2014

