Referat af møde i
Landdistriktsudvalget for landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune
Afholdt 22. oktober 2015 hos Kaj Nordahl, Taarup

Tilstede: Dorte Søemod, Finn Ammentorp, Jørgen Pedersen, Tommy Steentoft, Solveig
Hjelholt, Bent Felgreen, Jes Nissen og Ulla Mortensen.
Afbud fra Jeannette Wohlert (suppleant)
1)

Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 15. september 2015.
Underskrevet.

2)

Orientering ved formanden.
Formanden orienterede om byrådsmødet, hvor der bl.a. blev spurgt om
landsbyrådene – hvad kommunen egentlig vil med rådene? I øvrigt blev byrådets
egne regler for spørgsmålenes længde ikke overholdt – af alle! Og  det kniber med
svar på de stillede spørgsmål. Formanden og Annelise Spangsgaard Taarup har
efterfølgende besøgt Vibeke Ejlertsen (A – formand for Beskæftigelsesudvalget og
næstformand for Erhvervs og Udviklingsudvalget).
På næste FLRmøde er der aftalt orientering om landsbypedelordningen ved Jens
KimerJørgensen og borgmesteren har ligeledes lovet at være til stede. Borgmesteren
må kunne fortælle hvad budget 2016 betyder for landsbyerne. Yderligere forventes
Søren Møllegaard at deltage i FLRmødet.
Aftalt at rykke Anders Drostrup for svar på diverse spørgsmål om brugsaftaler,
forsikringer m.v. Der har åbenbart været legepladstilsyn – uden nogen forudgående
kontakt til landsbyråd.
Formanden har deltaget i møde den 20. oktober 2015 med de fynske landsbyråd –
sammen med Flemming Kjærulf. Andre kommuner har landsbypedeller og andre
kommuner hører landsbyrådene inden ændringer o.l. FaaborgMidtfyn har afsat ca.
5,6 mio til udvikling i landsbyerne. Assens kommune sender adresselister over nye
tilflyttere til landsbyrådene.
Næste møde – i marts 2016 på Nordfyn.

3)

Orientering ved kasserer.
Regnskab uddelt.
Drøftet at annoncere næste FLRmøde i dagspressen.

4)

Indkomne ansøgninger til restmidler.
Ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 7 landsbyer beløbende sig til i
alt kr. 63.121,00.
Drøftet forskellen på et borgermøde og en julefrokost/fællesspisning og der gives
ingen direkte tilskud til mad.
2 ansøgninger kunne ikke godkendes og der blev bevilget kr. 55.121,00 af restmidler
til f.x. borgermøder, blomsterfrø, træer, skilte m.v.

5)

FLRmøde den 17. november 2015 i Langå Forsamlingshus.
Der annonceres i uge 45 – og lokal journalist kontaktes før mødet.

6)

Folkemøde den 14. november 2015.

Der er nu lagt et program for dagen, hvor Kasper Riggelsen skal være ordstyrer.
Dortes punkt drejer sig om landsbyernes muligheder og udfordringer.
7)

Ændring af datoer for ansøgningsfrister.
Punktet drøftet – ingen ændringer p.t.

8)

Eventuelt.
Gammelt telt kasseres – og banner og brændestempel overdrages til opbevaring hos
Tommy.
Revision den 15. januar 2016
LDUmøde den 19. januar 2016 – hos Tommy.
FLRmøde den 25. februar 2016 i ? Forsamlingshus – Jørgen spørger i
Skellerup Forsamlingshus (husk forslag om vedtægtsændringer)
Årsmøde den 16. april 2016 i Ørbæk Midtpunkt – Finn kontakter.
Ref. Ulla Mortensen

