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Deltagere: Jørgen, Leo, Brian, Per og Flemming 
Afbud: Marianne og Bodil 
 
1. Godkendelse af dagsorden Ansvarlig Tidsfrist 

Dagsorden godkendt   

2. Bestyrelsens sammensætning   

Leo afløser Anker som næstformand    

3. Gennemgang af sidste referat    

Ingen bemærkninger   

4. Orientering    

Leo har rundsendt korrespondance med arkitekt Ulla Kristensen fra Plan og Udvik-
ling, Aalborg Kommune omkring byfornyelsespuljen. Pengene i 2015 – budgettet 
kommer fra denne pulje, da Plan og Udvikling ikke mener de kan nå at bruge hele 
puljen.  

Trods forslag til meget kraftige nedskæringer på landdistriktsområdet, så ender for-
handlingerne omkring 2015 – budgettet på tilfredsstillende måde. De eksisterende 
støttepuljer blev bevaret, og det kom kr. 3,7 mio. i en energirenoverings-pulje til 
kommunens forsamlingshuse.  

Jørgen orienterede omkring Nordisk/Europæisk samarbejde igennem LDF – Landdi-
strikternes Fællesråd. 

  

5. Indkøbspolitik   

Intet nyt at bemærke   
 

 
  

6. Årets Bygværk    

Der er indstillet 4 gode forslag, hvilket desværre ikke er mere end de øvrige år. Vi 
havde nok forventet lidt flere, pga. plakatopsætninger i de forskellige landsbyer og på 
lokalbibliotekerne.   

Der er prisoverrækkelse d. 4.november 2014 kl. 17.00 

  

7. Interne arbejdsopgaver    

Telekonference:  

Mads Duedahl inviteres til at fortælle om, hvad kommunens politik er på dette områ-
de. Brian kontakter Telenor for at få dem til at deltage også. Jørgen har fat i Bred-
bånd Nord og Skywire, som begge har sagt ja til at deltage. Bredbånd Nord har imid-
lertid meddelt, at de alligevel ikke kan sidst i oktober måned. Jørgen foreslår at ud-
skyde konferencen til foråret.  

Bestyrelsen foreslår at Jørgen forsørger med november måned i stedet. 

Medlemmer:  

Der er 46 betalende medlemmer i 2014 

 

Brian og 
Jørgen 

 

 

 

 

8. Landdistriktspolitik     

Kommunens landdistriktspolitik er til godkendelse i byrådet. Jørgen orienterede om, 
at AKA måske alligevel ikke skulle være følgegruppe for kommunens landdistrikts-

  



 
 
 
 
Referat LAK-bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2014 
 

LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune - www.lakaalborg.dk  
 

Side 2 

politik, idet personerne i AKA måske ikke helt var de rigtige til dette.   

Det var bestyrelsens opfattelse at det forslag, der foreligger nu i det store og hele er 
tilfredsstillende. Især var der anerkendelse af, at så mange indsigelser fra offentligfa-
sen var imødekommet.  

 

9. Økonomi   

Der er omkring kr. 40.000 på foreningskontoen.    

10. Næste møde   
På næste møde skal generalforsamlingen planlægges. Generalforsamlingen skal i flg. 
vedtægterne afholdes i årets 1. kvartal. Vi ”plejer” at holde den i marts måned.  

Næste møde afholdes d. 27. november 2014. kl. 19.00 sædvanlig sted.   

Skal der afholdes telekonference i november ”doodler” Jørgen nogle mødedatoer.   

 

 

 

Jørgen 
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