Side 1

Referat LAK bestyrelsesmøde den 14.08.17
Deltagere: Mette, Jørgen, Leo, Flemming, Brian (ref.), Janne
Afbud: Jeanette Bækgaard (træder ind i stedet for Per Holmgaard)

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig

Dagsorden godkendt med tilføjelse under pkt 5. Interne arbejdsopgaver – vedtægter
2. Gennemgang af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.
3. Sekretær
Vi vælger en sekretær, når hele bestyrelsen er samlet. Brian blev valgt som referent
for dette møde.

alle

4. Orientering
a) Udspil til økonomi
Der er ikke klarhed om AKA og kunst/kultur/aktiviteter midler i udspillet til
økonomi ”Budgetoplæg 2018-21 – Sundheds- og Kulturudvalget” fra forvaltningen. Jørgen
Nogle henvendelser er karakteriseret som interne, nogle som eksterne. Vores notat
var ikke offentliggjort på kommunens side. Jørgen følger op herpå.
b) Nibe Avis skriver noget om valgmødet den 22. august. Jørgen har i den
forbindelse sagt ja til at indrykke en annonce på 3000,- (mod tidligere beslutning).
c) Kystbyernes Samråd har sat sig for at undersøge, hvorfor folk flytter til deres
område med som del i nogle studerendes projekt.
5. Interne arbejdsopgaver
a) Medlemmer. Vi er pt. 45. Visse ønsker ikke at være med længere, da de er
defineret som en bynær by. Ellers mangler der ca. 3, herunder Lillevorde. Flemming Flemming
arbejder på at opdatere listen. Vi er meget godt med og har næsten hele
landdistriktet som medlemmer.
b) Vælgermødet den 22. august i Nørholm Forsamlingshus
Der kommer annonce og artikel i Nibe Avis. Jørgen har snakket med Jørgen Pyndt
om fremgangsmåden til mødet og vil styre det, så ikke alle politikere altid skal have
mulighed for at kommentere på spørgsmål. Panelet vil også kunne spørge borgerne.
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Der har været kommentarer på facebook og mail ang. beslutningen om ikke at
invitere alle partier.
Mads Sølver, Michael Madsen, Jørgen Andersen, Anne Dorte Krog, Michael
Simonsen (samrådsformand Ulstrup, opstiller på Fjordlisten) evt. m.fl. har reageret.
Repræsentanter fra Fjordlisten, Limfjordslisten og Social Fællesliste og evt. flere
har udtrykt undren.
Begrundelsen for udvælgelsen af partier. Aktuelle repræsenterede partier i byrådet
og partier repræsenteret i folketinget er valgt som deltagere. Erfaringen fra 2013 er,
at 9 partier faktisk var for mange. Denne gang vil vi styre debatten anderledes. Da
vi inviterede, kendte vi ikke de opstillede partier og antal.
Til information er her en oversigt over valgresultatet fra 2017 med 15 opstillede
lister:
http://apps.aalborgkommune.dk/statistik/webaarbog/Valg/struktur/Byraadsvalg/Res
ume2013/Byrdsvalg2013.pdf
Janne har sørget for forplejningen. Vi skal have brugt vores nye skilte (Flemming)
og keyhangere (Jørgen). Mette/Jørgen skriver/printer navneskilte med
partibogstaver og navne.

Jørgen
Mette

Jørgen udsender invitation til alle medlemmer om arrangementet, så vi får det
bredest muligt ud. Hver især skal vi også lige give den en skalle :-)

Jørgen
alle

c) Vedtægter
Vi drøftede det udsendte udlæg fra Leo af den 30. juli. Vi vedtog nogle få
ændringer, Leo noterede disse og opdaterer forslaget.

Leo

6. Budget 2018
Byrådet har indkaldt til borgermøde i Gigantium den 25. september.

alle

7. Landdistriktspolitik
Vi kan begynde at overveje, hvad vi ønsker at have med til den næste politik. Og
hvordan processen skal være op til vedtagelsen. Måske kan vi bruge én udefra til at
komme med et oplæg på vores generalforsamling, som kan ’ruske’ lidt op i os. Leo
tager måske lidt op til valgmødet.

Leo

8. Parkeringspladsen
a) Bustur med udvalg. Næste gang skal vi til områderne syd/vest. Husk
evalueringen fra sidst.
b) Generalforsamling
9. Hjemmeside
Jørgen lægger referater ind fra bestyrelsesmøderne fremover. De nuværende
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referater på hjemmesiden lægges i et lukket arkiv på hjemmesiden. Jørgen lægger
alle referater fra 2017 ud. Portrætbillederne af bestyrelsesmedlemmer skal
redigeres, send evt. nyt billede til Jørgen. Det vil være fint med et kort over
kommunen med prikker for vore medlemmer.

alle

Opfordring: Gå ind på vores FB og opfordre venner til at ’synes om’ vores side
10. Økonomi
Der er ca. 30.000 i kassen.
11. Næste møde
Torsdag den 21. september og torsdag den 2. november
12. Evt.
a) Vi har tidligere skrevet nogle spørgsmål ned til politikerne til debatten. Der er
inspiration til valgmødet.
b) Har vi haft i de rigtige emner, som vitterligt optager vores medlemmer? Kunne
det være en ide mere aktivt at deltage i samrådsmøder mv. i vore områder? Hvis vi
hver især kontakter samrådene i vore områder, vil det styrke dialogen meget.
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alle

