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

Dagsorden godkendt   

2. Gennemgang af sidste referat    

Ingen bemærkninger   

3. Orientering    

Jørgen orienterede om, at Landdistriktsafdelingen havde kontaktet ham, og spurgt om 
LAK kunne acceptere at overgive den ene af vores 4 pladser i AKA-gruppen til en 
repræsentant for samrådene. Jørgen havde accepteret dette, hvis LAK permanent fik 
formandsposten i AKA-tildelingsgruppen. 

Leo oplyste, at Bente Graversen havde spurgt om LAK ville deltage i en bustur til 
februar 2015 med det politiske udvalg for Sundheds- og Kulturforvaltningen, som 
gerne ville ud og se nogle af de støttede AKA-projekter. Under busturen kunne LAK 
fortælle lidt om AKA, og vigtigheden af AKA-puljen for landdistrikterne. Leo og 
Jørgen havde selvfølgelig sagt ja til denne invitation.   

Jørgen oplyste, at Folketinget nu havde vedtaget at støtte renovering af forsamlings-
huse med 100 % gennem byfornyelsespuljen. 

Jørgen fortalte lidt omkring sine skriverier med Mads Duedahl omkring forvaltnin-
gens godkendelse af kommunens erhvervsplan. Forvaltningen mente at udkastet til 
Erhvervsplanen faldt godt i tråd med bl.a. landdistriktsredegørelsen. Dette mente 
Jørgen ikke kunne passe, når ordet landdistrikt ikke én eneste gang var nævnt i Er-
hvervsplanen.  

Brian aflagde en kort beretning omkring indholdet i en mobiltelefon-konference, som 
han havde deltaget i.  

Leo orienterede om den netop overståede tildeling af kr. 4,0 mio. til 6 flotte projekter 
i forskønnelses- og udviklingspuljen.  

  

4. Indkøbspolitik   

Jørgen har været i kontakt med Jens Toft-Nielsen (SF) omkring, det forhold at forsy-
ningerne ikke længere benytter sig af lokal arbejdskraft til el-ledningsnettet. Jens TN 
ville tage emnet op politisk.  

 
 

 
  

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.  

Det blev vedtaget at opfordre medlemmerne til at komme med indstillinger på Gene-
ralforsamlingen.  

Leo 

 

Leo  

 

6. 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-

 

 

Brian   
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lertid meddelt, at de alligevel ikke kan sidst i oktober måned.  

Det blev vedtaget at udskyde konferencen til foråret. Jørgen, som har aftalt med 
Godthåb om at afholde konferencen, fastlægger en dato.  

Generalforsamling 2015: 
Der afholdes generalforsamling i Gudumholm onsdag d. 25. marts 2015.  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Marianne, Bodil og Flemming. Modta-
ger de genvalg?  

Emner til Årets Landsby og Årets Landsbyven blev drøftet. Hele bestyrelsen bedes 
overveje gode kandidatemner.  

Ligeledes bedes bestyrelsen overveje en gæstetaler, som kunne sige noget klogt om-
kring forsamlingshusenes vigtighed og fremtid.  

Medlemmer:  

Flemming – som har meldt afbud - har styr på medlemsantallet, men det er sandsyn-
ligvis uændret på 46.  

 

Jørgen 
 

7. Økonomi   

Flemming – som har meldt afbud - har styr på økonomien, men formuen er sandsyn-
ligvis uændret på ca. kr. 40.000.   

  

8. Næste møde   
Nytårstaffel / julefrokost 

Næste møde er nytårstaffel torsdag d. 15. januar 2015 kl. 18.00 hos Kærsgaard & 
Andersen A/S, Kastetvej 21A.  

Rådmand Mads Duedahl og afdelingschef Lis Rom Andersen har sagt ja til at delta-
ge. Leos kone Irma har sagt ja til at lave maden, ligesom sidste år. Billigt og godt.  

Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde afholdes d. 20. januar 2015 kl. 19.00 sædvanlig sted.   

 

 

Leo  
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