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Referat fra LAK møde den 15-01-14
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Deltagere.: Jørgen, Leo, Teddy, Anker, Flemming
Afbud: Bodil ,Per, Marianne

!

Ansvarlig

tidsfrist

2. Godkendelse af referat fra sidst

ansvarlig

tidsfrist

Pkt 5: der udsendes oplag til medlemmer om opkrævning af kontingent 2014.
Til udsendelse sidst i januar

Leo

Januar

3. Orientering fra formand

ansvarlig

tidsfrist

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Jørgen har haft problemet med kommunernes udbyd på køb af div. vare lokalt frem for
stor centrale udbud oppe i LDF, nogle kommuner har løst problemet,
Jørgen er indkaldt til møde om problemet, og det vil senere blive taget op i byrådet .
Vi tager kontakt til kommunen for at opfodrede dem til at gå efter at Aalborg får den
plads i LDF bestyrelse der skal besættes kommunalt

!
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Jørgen

4. Interne arbejdsopgaver
Adresselister, medlemslandsbyer, hjemmeside
Flemming kommer med regnskabet for 2013 og budget 2014 til næste møde
Vi udsender kontingent opkrævning direkte til alle foreninger der var medlem i 2013,
hvor også vores generalforsamling vil blive nævnt.
Når vi inviterer alle landsbyer til vores generalforsamling, vil vi opfordre alle til at blive
medlem
Medlemslisten for 2013 sættes på hjemmesiden

Flemming
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2. Februar

5. Landsbypedel -

ansvarlig

Tidsfrist

Der har været et møde om landsbypedelordningen (referatet er udsendt)
ordningen fungerer ikke lige godt alle steder , der er problemer nogle steder med at
pedel ikke har de redskaber der skal bruges,
Leo kontakter Hans Toft Høj for at høre hvad vi evt. kan skrive på hjemmesiden

Leo

6. Landdistrikts Politiken
Vi er indkaldt til formøde d 22 /1 kl. 16.30, hvor vi vil høre kommunens oplæg til
forløbet med den nye landdistriktsplanudvikling,
Herefter vil de gerne høre vores mening .
Det er super dejligt at vi bliver taget med ind så tidligt i forløbet

7. Generalforsamling / landsbyven / Årets Landsby
Generalforsamlinger er den 27. marts kl. 19 i Gandrup på Værestedet (?) Bredgade 4
Årets landsby og Årets landsbyven blev fundet, Jørgen følger op på det

Jørgen
Flemming
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Marianne
Jørgen
Leo/Anker
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8 Økonomi

ansvarlig

Ca.22.000 regnskabet forelægger på næste møde

10 Evt. og næste møde 26 februar
Vi talte om hvilke forslag til møder vi kunne havde i 2014.
Et forslag kunne være et alternativt møde om landdistriktspolitikken for personer med
anderledes tilgang til den end den normale måde at gribe det an på (F.eks. kaos piloterne
)
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