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Referat LAK bestyrelsesmøde den 30-3 2017
Deltagere: Jørgen, Leo, Mette, Brian, Janne, Flemming, Per og Karina (ref)
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Gennemgang af sidste referat
Referat godkendt

3. Konstituering
Næstformand: Leo
Kasserer: Flemming
AKA puljen: Leo (Formand AKA udvalget), Flemming og Jørgen fortsætter
Suppleant: Per
Forskønnelsesudvalget: Leo, Flemming og Jørgen fortsætter
Suppleant: Per
Det Grønne Råd: Janne Severinsen

4. Samarbejde i bestyrelsen – forventningsafstemning
Ser bestyrelsen sig generelt inddraget regelmæssigt?
– Bestyrelsen vil gerne informeres om løbende sager, med markering af hvorvidt der er tale om orientering eller behov for tilbagemelding (med angivet frist).
-Der er tillid til formandsskabets koordinering ift. hastesager (f.eks. henvendelser fra journalister) –
der orienteres efterfølgende til bestyrelsen om evt. udtalelser mv.
-Manglende tilbagemeldinger betragtes som tilsagn.
-Bestyrelsesmedlemmer kobles på medlemslisten, så bestyrelsen modtager samme beskeder som
medlemmerne.

5. Orientering
Leo: Nibe Avis er udråbt som ”årets landsbyven i Aalborg Kommune” og har efterfølgende lavet
meget flot annonce om deres pris og med fin omtale af LAK. Nibe Avis har efterfølgende givet tilbagemelding om mange positive tilbagemeldinger på denne pris.
Leo: NibeVest har skrevet kritisk læsebrev om, at det besværlige i at få midler fra AKA og hvordan
manglende bilag kommer til at bevirke, at ildsjæle ikke understøttes i projekter i lokalområdet.
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Leo og Jørgen laver respons hertil.
Bestyrelsen: Ønske om, at ansøgninger til AKA kan indskrives løbende.
Leo tager ønsket med til AKA.
Bestyrelsen: Ønske om, at der kan registreres flere ansøgninger fra samme e-mail.
Leo tager ønsket med til AKA.
Janne: Nørholm borgerforening og Samråd har modtaget henvendelse om stor-kollektiv med ønske
om at etablere sig i Kommunen. ”organisationen” er opsøgende på egnet beliggenhed.

6. Interne arbejdsopgaver
Medlemmer: 32 har betalt kontingent – herunder 2 helt nye. Flemming Sender lige om lidt rykkere
rundt.

Bustur: Der er ikke sendt indbydelser og reklame ud endnu. Aalborg Kommune har lovet at sende
invitation ud, men det er ikke sket. LAK skal også selv have sendt indbydelse ud.
Jørgen sender snarest ud (-tjek tidligere referat med hvad der er drøftet skal vedlægges).
Mou: Pedeller og grønne område.
Stae Forsamlingshus – Rønnevej 17 - Stae, 9310 Vodskov: Kultur
Langholt -sognegården: Horsens Kirkevej 30 – Langholt, 9310 Vodskov: Transport
Indkøbsloven-udsættes.
Kommunalvalgmøde den 22. August i Nørholm forsamlingshus.
Janne spørger Jørgen Pyndt, da Søren Wormslev ikke kan.
Janne anmoder om invitation til politikere sendes ud til LAK bestyrelsen – Jørgen angiver hvilke
spidskandidater der har givet tilsagn om deltagelse/meldt afbud i mail til LAK bestyrelsen.

7. Budget 2018
Kvikpuljen ønsket forhøjes med 150.000kr.
Ønske om kunstpulje 500.000 kr.
En forhøjelse af AKA puljen med 500.000kr.
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
(diskuteret på seneste møde 2.2.17)

8A. Landdistriktskonference
Leo skal holde oplæg 15. min oplæg fra LAK – Indhold: Tema: Landdistrikts”mindset” i alle forvaltningsgrene:
Eksempler på manglende erindring om landdistrikterne: Planstrategien er god ift. udvikling af landdi-

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

Side
3
Referat LAK bestyrelsesmøde den 30-3 2017
strikterne.
Forslag: Fra regeringen er vedtaget, at alle love skal igennem ”landdistriktsfilter” der skal beskrive
konsekvens af loven for landdistriktet. LAK kunne ønske sig en lign. model i Aalborg Kommune,
hvor alle forvaltninger ”tvinges” til at tænke i landdistriktsområder også.
Referere til behov for Helhedsplan og oplæg fra Johannes (generalforsamlingen) – der er store potentialer i sammenhæng mellem by og land og Aalborg er godt på vej, men der er store ubenyttede muligheder ved at nedbryde forvaltningernes siloforvaltning.

8. Landdistriktspolitik KV17- krav til partierne
se også punkt 7.
Erhvervspolitik i landdistriktet:
Der er i forskellige sammenhænge refereret fra erhvervsliv, at de via Business Aalborg bliver afsat i
forhold til Iværksætteri. Et emne der er drøftet med Thomas Kastrup der gentager, at det ikke er en
officiel politik.

9. Hjemmeside
Hjemmesiden skal opdateres.
Jørgen arbejder videre med at få adgang til siden og få lagt referater mv. på hjemmesiden samt generel opdatering. Jørgen kontakter Anne.

10. Generalforsamling (behandlet som punkt nr. 4)
Der deltog ca. 50.
Brian har skrevet referat og modtager kommentarer fra bestyrelsen.
Forslag om: Der skal tilføjes slide vedr. forslag til budget 2018 – Jørgen sender slide til Brian.
Forslag om: præcisering ift. at der ikke blev registreret stemmeberettigede.
Brian sender tilrettet referat rundt til bestyrelsen
Janne finder suppleant for sig selv.
Jørgen finder suppleant for sig selv.
Der blev på generalforsamlingen rejst emnet om indkøbsaftaler/brug af lokale leverandører med
henblik på at støtte lokale erhvervsliv. Et emne LAK har arbejdet meget med over seneste år.
Der var positive tilbagemeldinger på oplægsholder.

11. Økonomi
37.000 på bogen.
Der kommer 15.000 kr. fra samrådsmidlerne.
Der mangler kontingentindbetaling fra en del medlemmer endnu.

12. Evt.
HUSK til fremtidig vedtægtsdiskussion:
OBS til fremtidig drøftelse af vedtægtsændring: ”Ved afstemning tjekkes stemmeberettigede ved
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udlevering af stemmesedler”.
OBS til fremtidig drøftelse af vedtægtsændring: Præcisering af mulighed for indsupplering af bestyrelsesmedlemmer
Aftale: Leo indarbejder 3 konkrete forslag fra generalforsamling til kommende møde, hvor vedtægtsændring sættes på dagsordenen.
Ældrerådet:
Kunne LAK have en opgave i at motivere ældrerådet ift. bevågenhed for landdistriktsområderne og
”ældrepolitik” for Landdistrikterne

13. Næste møde
Tirsdag 9. maj kl. 19-21
Tirsdag 20. Juni kl. 19-21
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