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Referat fra LAK møde den 26-02-14

!
!
Deltagere.: Anker, Jørgen, Leo, Marianne
Afbud: Teddy; Bodil, Flemming

!

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig

tidsfrist

ansvarlig

tidsfrist

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst og bemærkning hertil
Godkendt
3. Orientering fra formand

!

Jørgen har deltaget i møde med Aalborg kommune for at drøfte problematikken med at
dagplejere etc. ikke må købe mælk etc i de små butikker i landdistrikterne på grund af
indkøbspolitikken. De vil se på problematikken.

4. Interne arbejdsopgaver, Generalforsamling, Konference 2014
Jørgen får styr på årets landsby og landsbyven.

Jørgen

Flemming sørger for smørrebrød og kage (kringle?) til kaffen.

Flemming
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Foromtale til Nordjyske
Presseomtale
Per sætter den programmet på hjemmesiden
Flemming sender ud til den store liste
Konference 2014: Vi skal afholde en konference i år. Arbejdstitel: Kulturformidling på
landet /Unge tilflyttere på landet. Alle kan tænke over emner/interessante oplægsholdere
til konferencen
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Jørgen/Lise
Jørgen
Per
Per
Alle
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5. Landsbypedel - (Leo og Jørgen), Status

ansvarlig

Ingen nye i 2014. Vi følger den løbende.

6. Landdistriktspolitik
Der har været flot fremmøde til de 3 møder der har været afholdt i henholdsvis
Gudumholm og St. Restrup og der var aktiv debat.
Aalborg kommune har inviteret alle interesserede til workshop om Aalborg Kommunes
Landdistriktspolitik for årene 2014-2017. Der er/bliver afholdt tre workshops under
hovedoverskrifterne:
Adgang til Naturen – beskyttelse og benyttelse
Udvikling af byerne – de fysiske rammer
Det gode liv – kultur og fritidsaktiviteter

7. Bredbånd
Regionens kommuner vil brede fibernet ud til alle, også i landdistrikterne. Hvilke
Jørgen
muligheder giver det os? Rettigheder? Vi skal kigge materialet igennem og få det i spil
igen. Vi finder ud af, hvem der er kontakt personen ved Aalborg kommune og afholder et
møde.

8. Økonomi
Budgettet godkendes

9. Evt. - Næste møde
Generalforsamlig d. 27. marts og næste møde d. onsdag d. 9. april.
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