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Referat LAK bestyrelsesmøde d. 21. september 2017
Deltagere:

Mette, Jørgen, Flemming og Leo (ref.)
Endvidere Mettes suppleant Henning Hansen på observatørniveau

Afbud:

Janne, Brian og Jeanette

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Gennemgang af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger
3. Sekretær
Bestyrelsen konstituerede Brian som sekretær
4. Orientering
Leo havde været til vinsmagningsarrangement i nabolandsbyen, og opfordrede
alle til at gøre noget lignende. Det var faktisk hyggeligt, og måske kommer der
et mere formelt samarbejde ud af det besøg.
Flemming orienterede om, at tilflytterne i hans område overvejende var unge
mennesker. Dejligt.
5. Interne arbejdsopgaver
a) Medlemmer.
Vi er pt. 48 medlemmer.
b) Evaluering af vælgermødet d. 22. august i Nørholm
 Der var et flot fremmøde ca. 50-60 personer excl. politikkerne. Langt den
overvejende del var fra Nørholm.
 Det var udemærket, at der ikke var flere partier repræsenteret, da mange jo
alligevel sagde det samme.
 Styringen af talerækkefølgen var ualmindelig tandløs. Næste gang skal
styringen være væsentlig strammere.
 Man kunne muligvis overveje at holde valgmøde i en anden form fremover,
så der bliver mere dynamik og diskussion.
 Ikke mange fik ret meget nyt med hjem fra Nørholm
 Skal valgmødet flyttes længere ud på landet næste gang, så de ”lokale”
problemer bliver mere udtalt?

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

Ansvarlig

Side 2

c) Vedtægter
 Leo har rettet vedtægterne, som aftalt på sidste b-møde.
 Bestyrelsen godkender at den reviderede udgave sættes til afstemning på
næste generalforsamling.
d) Flemming opmagasinerer keyhangers og rool-up-skilte
e) Landdistriktsemner
 Har vi fat 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 vores områder, vil det styrke
dialogen.
6. Budget 2018
LAK har fremsendt vores ønsker til budget 2018 skriftligt d. 6. august 2017.
Byrådet har indkaldt til borgermøde i Gigantium den 25. september, hvor også
LAK vil være repræsenteret.
7. Landdistriktspolitik
Vi kan begynde at overveje, hvad vi ønsker at have med til den næste politik.

Alle

På vælgermødet i Nørholm lovede S, V og RV ja til at støtte en mere visionær
landdistriktspolitik.
Skal Dall Villaby og Dall fortsat være bynære landsbyer?

Alle

Ved overgangen til den nye byrådssamling i 2013 udarbejdede forvaltningerne
en landdistriktsredegørelse uden inddragelse af landdistriktsfølgegruppen,
hvilket LAK protesterede meget over. Hvordan skal det mon være denne gang?
Jørgen undersøger.

Jørgen

(Leo efter mødet: I forretningsordenen (vedlagt) til AKA-indstillingsudvalget og
AKA-følgegruppen står der ingenting om, at der skal foretages en evaluering af
landdistriktspolitikken ved politikkens afslutning)
8. Parkeringspladsen
a) Bustur med udvalg. Næste gang skal vi til områderne syd/vest. Husk
evalueringen fra sidst.
b) Generalforsamling – skal jf. vedtægter afholdes i årets første kvartal.
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c) På valgmødet i Nørholm opfordrede flere politikkere LAK til at afholde
en ”midtvejsevaluering”, hvor man kunne drøfte afgivne valgløfter og
landdistriktsmålsætninger uden for meget ”valgfnidder”.
9. Hjemmeside
Jørgen har kontaktet en ung mand – Simon Kragelund Pedersen, Egense - som
gerne vil vedligeholde vores hjemmeside løbende for kr. 300 pr. time. Jørgen
har estimeret et timeforbrug på et par timer/måned. Bestyrelsen tilslutter sig
løsningen, ligesom man gerne vil have hjemmesiden gjort bedre.
Jørgen lægger referater ind fra bestyrelsesmøderne fremover. De nuværende
referater på hjemmesiden lægges i et lukket arkiv på hjemmesiden. Jørgen
lægger alle referater fra 2017 ud til offentligt skue.

Jørgen

Portrætbillederne af bestyrelsesmedlemmer skal redigeres, send evt. nyt billede
til Jørgen.

Alle

Navne på vores medlemslandsbyer skal fremgå af den nye hjemmeside. Det vil
være fint med et kort over kommunen med prik for hver medlemslandsby.
10. Økonomi
Egenkapitalen andrager pt. ca. kr. 23.000.
I år har der været flere udgifter end indtægter, så formuen er for nedadgående,
som planlagt.
11. Næste møde
Torsdag den 2. november kl. 19:00
12. Evt.
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