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Referat LAK bestyrelsesmøde den 2-2-2017

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

1.

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

Der føjes et underpunkt til punkt 4. Nemlig kommunalt valgmøde. Herefter blev dagsorden
godkendt.

2.

Gennemgang af sidste referat

Referat godkendt

3.

Orientering

Landsbypedelordningen. Jørgen har været til møde angående dette. Der kommer muligvis
nye pedeller i løbet af året; der er 2-3 pt. Peder Pindstrup sender orientering om ordningen
ud til samrådene.
Per fortalte om et vellykket projekt i Tylstrup, hvor nogle seniorer mødes og udfører frivilligt
arbejde
Møde med følgegruppen den 14. feb. Vore repræsentanter fremsender ønsker om, at forvaltningens oplæg tager udgangspunkt i alle punkter i landdistriktspolitikken. Jørgen tager
kontakt med forvaltningen.

Jørgen,
Leo, Flemming

Bodil orienterede fra det grønne råd. Strategi for biodiversitet forventes vedtaget den 9. feb.
Natura 2000 handleplaner den 29. marts og 7. april herefter 4 uges høring.
Bodil
Plan for ændring af vandreguleringsdirektiver udsendes til alle.

4.

Interne arbejdsopgaver

Medlemmer: vi er nu 48 medlemmer
Leo udarbejder oplæg til kontingentopkrævninger og sender til Flemming.

Leo

Bustur d. 22. april: Jørgen og Leo drøfter vores temaforslag med Erik Kristensen på møde d. Jørgen og
16. februar. Temaerne er 1. mere kultur i landdistrikterne – 2. Transport – 3. Frivillige hæn- Leo
der herunder også landsbypedeller. Leo forventer, at Erik finder egnede oplægsholdere fra
forvaltningerne, samt står for transporten af politikkerne rundt.
Janne har lavet aftale med Vester Hassing. Bodil tager kontakt til fx Mou som mødested. Bodil og
Leo tager fat i enten Langholt eller Grindsted-Uggerhalne. Haster. Se referat fra udvalgs- Leo
mødet d. 10. oktober 2016.
Drøftelse af indkøbsloven udsættes til næste møde.
Der blev truffet beslutning om årets landsby- og årets landsbyven. Flemming sørger for dirigentklokke til årets landsby. Jørgen sørger for fugl fra Anne Flohr til årets landsbyven
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Kommunalt valgmøde den 22. august i Nørholm. Janne har reserveret forsamlingshus, og
spurgt Søren Wormslev, om han vil være ordstyrer. Søren er positiv og vender tilbage, når
han kender sin ferieplan for tidspunktet; Janne følger op.
Jørgen sender invitation ud til følgende politiske partier:
Socialdemokratiet – Venstre – Konservative – Radikale Venstre – SF – Enhedslisten –
Dansk Folkeparti – Liberal Alliance – Alternativet.
Det blev også drøftet at invitere andre partier, men det blev besluttet at begrænse sig til
ovennævnte partier, således der ikke blev for mange.

5.

Budget

Punktet udgår og drøftes sammen med punkt 6

6.

Landdistriktspolitik KV17- krav til partierne

Kvikpuljen ønskes forhøjet med kr. 150.000
Ønske om kunstpulje kr. 500.000
En forhøjelse af AKA-pulje med kr. 500.000
Renovering af afstribning af veje udenfor byen.
En ordentlig landsbypedel-ordning
Konkurrenceudsættelse på en helhedsplan for kommunens landdistrikter
Større fleksibilitet ved salg af byggegrunde/byggemodning

7.

Revidering af vedtægter

Vi gennemgik vedtægterne og de ønskede ændringer. Bodil renskriver og sender rundt.

8.

Hjemmeside

Vi spørger Anne om hun vil gøre hjemmesiden færdig samt opdatere den indtil videre, indtil
vi finder en anden løsning.
Det ville være dejligt, hvis vi var nogle stykker der kunne lægge dokumenter op, ligesom den
automatisk videresendelse til medlemmerne gerne skulle op og stå igen.

9.

Bodil

Generalforsamling

Generalforsamling den 15. marts kl. 19.00 i Holtet
På valg er Flemming, Janne og Bodil.
Flemming prøver at finde en afløser - ellers genopstiller han. Flemming vil evt. gerne fortsætte som kasserer på et indvalgt mandat fra bestyrelse. Janne og Bodil genopstiller.
Formanden er på valg og genopstiller
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Per oplyser, at han har fundet ny suppleant: Jeannette Bækgård.
Jørgen sender indkaldelse ud til medlemmer, politikere og forvaltning, samt får lagt på
hjemmeside og Facebook.
Flemming sender regnskab- og budgetoverslag ud til bestyrelsen

10. Økonomi
Ca kr. 48.000 på kontoen

11. Næste møde den 30. marts
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