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Deltagere: Jørgen, Leo, Per, Flemming og Brian
Afbud: Marianne og Bodil

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

Dagsorden godkendt

2. Gennemgang af sidste referat
Ingen bemærkninger

3. Orientering
Leo orienterede om møde med Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen fra Folketinget.
Foruden Jørgen deltog også rådmand Mads Duedahl (V) og byrådsmedlem Hans Thorup (V) i
mødet. Mødet blev afholdt d. 7. januar.
Jørgen og jeg forsøgte at komme med nogle gode ideer og vores erfaringer, og Thomas lyttede,
men Venstres nye landdistriktspolitik var helt klart skrevet færdigt allerede. Og som noget helt
nyt – og som Thomas mente, vi ville blive meget glade for – ville den indeholde en nedsættelse
af aldersgrænsen på knallert og 45 – scooter. Det blev vi så ikke, men det siger noget om, hvordan ”de” ser på landdistrikterne. Vi er alle en flok ”Polle fra Snave”.
Jørgen orienterede om hans korrespondance med arkitekt Ulla Kristensen fra Plan og Byggeri,
og Jane Tange fra Landdistriktsafdelingen vedr. den kommunale pulje til energiforbedringer i
forsamlingshuse og den nye ændring af Folketingets byfornyelsespulje. Der er tilsyneladende ikke enighed omkring, hvordan de to ordninger skal administreres.
Jørgen orienterede om et morgenbriefingsmøde d. 18. marts som Business Aalborg afholder
hvert år. Jørgen vil forsøge at få taletid på mødet, hvor han vil fortælle om landdistrikterne som
et muligt aktiv for erhvervslivet.

4. Indkøbspolitik
Jørgen har været i kontakt med Jens Toft-Nielsen (SF) omkring, det forhold at forsyningerne ikke
længere benytter sig af lokal arbejdskraft til el-ledningsnettet. Jens TN ville tage emnet op politisk.
Der er ikke sket noget på dette punkt siden sidst, men Jørgen følger op.

Jørgen

5. Årets Bygværk
Thina Wallin Jensen har opfordret til et møde i bedømmelseskomiteen, for at drøfte hvordan
man får flere indstillinger til næste år. Leo tager aktion på dette.
Der er ikke sket noget på dette punkt siden sidst, men Leo følger op

Leo

Det blev vedtaget at opfordre medlemmerne til at komme med indstillinger på Generalforsamlingen.
Et huskepunkt til Leo

Leo

6. Interne arbejdsopgaver
Bredbånd- / mobilkonference:
Det blev vedtaget at emnet er bredbånd og mobiltelefoni, og at foredragsholderne om muligt skal Brian
holde sig lavpraktisk til emnet.
Brian foreslog Gert Frølund fra AAU som foredragsholder omkring modtagesignaler til mobilteJørgen
lefoner. Jørgen forsøger at overtale ham.
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Brian

Jørgen har fået Christian Ingerslev Sørensen fra Bredbånd Nord og Jens Jønsson fra Skywire til
at deltage.
Leo forslog Aalborg Kommunes IT-chef Kim Houlberg som åbningstaler. Kim kunne fortælle
om Aalborg Kommunes planer om bredbånd og mobildækning i landdistrikterne. Jørgen kontak- Jørgen
ter Kim.
Jørgen kontakter Godthåb Forsamlingshus omkring arrangementet, som er aftalt til d. 26. februJørgen
ar.
Jørgen og Brian udarbejder skrivelse omkring arrangementet. Jørgen orienterer om det på SamJørgen
rådsmøde d. 21. januar. Skrivelsen sendes til Per, som lægger den på vores hjemmeside, således
Brian
alle for den som nyhed. Endvidere rundsendes den til alle samråd og medlemmer, lægges på
Per
kommunens landdistriktsside på Facebook.
Generalforsamling 2015:
Der afholdes generalforsamling i Gudumholm onsdag d. 25. marts 2015.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Marianne, Bodil og Flemming. Marianne modtager
ikke genvalg. Bodil og Flemming modtager genvalg.
Bodil
Bodil og Flemming tager kontakt til deres personlige suppleanter og hører om de kan genvælges.
Flemming
Leo kontakter Mariannes suppleant Gunnar Jensen.
Leo
Jørgen er ligeledes på valg. Bestyrelsen bakker genvalget op.
Årets Landsby og Årets Landsbyven:
Valget til Årets Landsbyven 2014 var indlysende. Brian tager kontakt til en landsby, omkring Brian
Årets Landsby.
Flemming
Flemming fremskaffer en dirigentklokke indgraveret, og Leo skaffer en præmie til Årets Lands- Leo
byven fra glaspuster Lene Flohr.
Mads Duedahl har lovet at holde åbningstalen.
Leo engagerer foredragsholder Marianne Jørgensen, forfatter og bondekone fra Salling. Marian- Leo
ne er med i ministeriets nedsatte visionsgruppe, som skal formulere visionerne for landdistrikt
2030.
Leo søger om kr. 5.000 i støtte til Marianne Jørgensen fra AKA’s kvikpulje, når / hvis den kom- Leo
mer op at stå.
Landsbypedelordningen skal være et punkt på generalforsamlingen. Jørgen kontakter Hans Top- Jørgen
høj fra Entreprenørenheden for at få ajourført vores viden omkring ordningen, erfaringerne med
ordningen og ordningens fremtid.
Bustur med udvalget for Sundhed- og Kulturforvaltningen:
AKA (eller muligvis LAK) er inviteret på bustur til støttede AKA-projekter, hvor vi skal fortælle
omkring ??? Leo kontakter Peter Pindstrup for at høre nærmere, hvornår og hvad.
Medlemmer:
Flemming oplyser, at medlemsantallet er 46.
Der udsendes kontingentopkrævninger snarest.

Flemming
Leo

Hjemmeside:
Per har ikke haft kontakt med hjemmesidedesigner siden sidst, men forsøger at få gang i proces-
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sen igen.
En Facebook-side blev drøftet, men der var ikke flertal for en sådan, da den vil kræve mere arbejde end bestyrelsen er i stand til at levere.
Det blev aftalt, at hjemmesiden fremover bliver et fast punkt på dagsordenen, og at vi hver gang
aftaler, hvem der laver små nyheder, som efterfølgende lægges ud på hjemmesiden, hvor de så
automatisk sendes til kontaktpersoner.
Fra dette møde skriver Jørgen om generalforsamling og konference.

Jørgen

AKA-gruppe:
Flemming, Jørgen og Leo fortsætter i AKA-gruppen. Brian er suppleant for alle tre. Jørgen giver Jørgen
forvaltningen besked inden d. 23. januar.
Leo stiller op som formandskandidat på konstitueringsmødet d. 29. januar 2015
LAK har følgende kommentarer til forslag for retningslinjer:
a.
b.
c.
d.

Beløbsfordelingen mellem de 3 delpuljer ønskes overladt til AKA-gruppen selv at bestemme.
Fastsættelse af den øvre grænse for tilskud (kr. 50.000) ønskes overladt til AKA-gruppen
selv at definerer.
Fastsættelse af egenfinansieringskravet på hhv. hovedpuljen og forsamlingshuspuljen ønskes
overladt til AKA-gruppen selv.
LAK ønsker at tilsagnsmodtagerne skal aflægge projektregnskab (evt. i et færdigt skema)
således man har styr på den endelige grad af medfinansiering, således forvaltningen kan udregne, hvor mange midler AKA-puljens kr. 1,5 mio. genererer af fremmede midler.

LAK har følgende kommentarer til forretningsordenen.
a.

Fortrolighed omkring modtaget ansøgningsmateriale?

Det Grønne Råd:
LAK skal udnævne en repræsentant til det Grønne Råd. Bodil blev genudnævnt.

7. Økonomi
Der står pt. kr. 33.400 på kontoen. Flemming oplyste, at dette primært skyldes, at konferencen er
udskudt.
Flemming har endnu ikke regnskabet helt færdigt, men kunne oplyse at årets overskud nok bliver
omkring kr. 9.000.

8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde
Næste møde afholdes d. 12. marts 2015 kl. 19.00 sædvanlig sted.

9.
10.
11.
12.
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13.
14.
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