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LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd

Referat LDU mødet den 12. juni fra kl. 19 til 21.45 hos Jeanette Wohlert,
Tunnelvej 20, Hjulby 5800 Nyborg
LDU
Ordstyrer Stefan Wilkens
Fraværende:
Jes Drost Nissen

12. juni 2019
Referent Solveig Hjelholt
Tilstede:
Ulla Mortensen, Anette
Lyholm, Jeanette Wohlert,
Bernt Nielsen, Lone
Jørgensen, Solveig Hjelholt,
Stefan Wilkens.

Hos Jeanette

1.

Godkendelse af
dagsorden

Der tilføjes punkt for aftaler om FLR mødet i september.
Under punktet blev tidligere referater underskrevet. Det var
drøftelser omkring referaternes fremkommelighed for
deltagere, der ikke er med i LDU. Der var en oplevelse af, at
referatet kunne gøres skarpere specielt vedr. tildeling af
restmidler. Derfor ændres praksis i referaterne omkring
tildelingen af midler fra restmiddelpuljen, så der indskrives i
referaterne, hvem der modtager og til hvad.
Er der kontaktpersoner der ikke forstår referaterne er det
meget velkomment, at der rettes henvendelse direkte til
nuværende referent: Solveig Hjelholt gladelandevej@mail.dk
for uddybning/forklaring.

2.

Nyt fra formanden

Formanden synes vi er kommet godt i gang med arbejde i
LDU, efter at flere nye er kommet til. Der er kommet orden på
regnskabsføring etc., efter en noget turbulent begyndelse med
ventetid på diverse bankforretninger. Bernt har gjort et stort
arbejde med nyt system. Det fungerer nu.
Den politiske godkendelse af ansøgte forskønnelsesmidler
trækker noget ud. Det er dog sat på dagsorden i Byrådet til 25.
juni. Ligeledes er udviklingsplanerne på Byrådsmøde den 25.
juni.

3.

Regnskab ved
kassereren

Bernt gennemgik regnskabet for nu.

4.

Bevilling af papir
mm til Dorte Sømod

LDU bevilliger, at Dorte kan købe papir og printerblæk i forhold
til det arbejde der udføres for LDU. Carsten, der udfører
arbejde med indsamling og kopiering af alt materiale til
forskønnelsespuljen, kan gøre det samme. Der afleveret
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samleregning og bilag til Bernt der sørger for overførsler til de
respektives konti.
5.

Drøftelse omkring
ansøgninger til
forskønnelsesmidler
der ikke når rettidigt
til udvalgsmøder
pga yderligere
spørgsmål fra
kommunen

LDU drøfter, om det er muligt at presse yderligere på, for at
sagsbehandlingstiden for forskønnelsesmidlernes vej,
igennem det kommunale system, minimeres.
LDU er vidende om, at der kan være udfordringer for at få
screenet de enkelte ansøgninger. Der rettes henvendelse fra
kommunen til landsbyer igen for yderligere oplysninger. LDU
er ikke vidende om, hvilke og hvornår og hvordan
henvendelsen sker.
LDU kan kun se, hvilke projekter der afvises. Det ser ud som
om det primært er anlægsprojekter der er udfordringer med.
Derfor kan LDU opfordre landsbyerne til at være mere skarpe
på om det projekt der søges til også er muligt at gennemføre.
Der skal tjekket på flere ting. Landsbyerne kan også forhøre
sig evt. i kommunens teknik- og Miljøafdeling inden der søges,
eller hos Michael Rasmussen, micr@nyborg.dk, der altid er til
rådighed for hjælp og støtte.
LDU opfordrer til, at ansøgere til forskønnelsespuljen
vedlægges diverse godkendelser. Dette vil lette LDU`s arbejde
betydeligt og måske medføre, at ansøgningernes
sagsbehandlingstid reduceres 

6.

Videre arbejde med
vores drejebog
vejledninger/
ansvarsområder etc.

Fortsat arbejde med at få LDU´s opgaver beskrevet og fordele
ansvarsområder.
Der bliver udarbejdet et årshjul, hvor det vil fremgå, hvornår
møder ligger og ansvarsfordeling beskrives.
Når årshjulet er færdigt lægges det på hjemmesiden så alle
har mulighed for at følge med. Der udarbejdes en guide i
pixiform, hvor alle kan se, hvordan der søges til og hvilke
formularer der skal benyttes, til de forskellige puljer. Den vil
ligeledes blive tilgængelig på hjemmesiden.

7.

Prioritering og
beslutning vedr.
ansøgninger til
restmiddelpuljen

8.

Opdatering vedr.
cykelstrategi

Følgende har fået bevilget:
Vindinge, Rosilde og Lamdrup 7.450 kr. til hjælp for leje af
boder til afvikling af Sankt Mads Kildemarked
Vindinge Landsbyråd 2.148,79 kr. til pensionistaften med
Vindingekoret
Skellerup Landsbyråd 3.790 kr. tilskud til sommerfest med
en kølevogn og en hoppeborg
Langtved Landsbyråd 7.000 kr. til udendørs bordtennisspil
Langå Landsbyråd 6.000 kr. tilskud til sommerfest med
teltleje og pattegrisslagtning/grill
Hjulby og Aunslev i samarbejde 5.000 kr. til Hoppeborg for
fælles sommerfest.
Formanden gennemgik hvad kommunens cykelstrategi går ud
på. Der er en første work shop for alle der tilmelder sig til
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Stefan senest den 17. juni. Materialet er sendt ud til alle
kontaktpersoner. Der skal udpeges 2 LDU repræsentanter for
yderligere arbejde med cykelstrategi. Foreløbig har Lone
Jørgensen tilkendegivet stor interesse for deltagelse. Anette
Lyholm overvejer.
9.

Forberedelse af FLR Næste FLR møde er den 16. september i Frørup
september 2019
forsamlingshus, Stefan finder ud af om det er muligt at leje.
Det forsøges, at få Michael til at komme og oplyse os om,
hvad der lægges vægt på i ansøgningerne til
forskønnelsesmidlerne og hvad det forventes der medsendes.
Ligeledes forsøges, at få aftale med Helga Wilson for foredrag
om aktuelt emne.

10. Eventuelt

Intet til referat

