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LDU Nyborg Kommunes Landsbyråd

REFERAT fra LDU mødet den 8. april fra kl. 19 til 22.30 hos Stefan Wilkens, Bytoften
23, Skellerup 5540 Ullerslev
LDU
Ordstyrer Stefan Wilkens
Fraværende:

1.

2.

Godkendelse af
dagsorden
Nyt fra formanden

3.

Regnskab ved
kassereren

4. +
8.

Hvilke opgaver har
LDU og Drejebog
ved kommende
arrangementer

5.

Hvad kan man
ansøge til fra
puljerne

8. april 2019
Referent Solveig Hjelholt
Tilstede: Stefan Wilkens,
Bernt Nielsen, Jeannette
Wohlert, Lone Jørgensen,
Ulla Mortensen, Anette
Lyholm, Jes Drost Nissen,
Carsten og Solveig

Hos Stefan

Punkterne 4 og 8 drøftes samlet og punkt 9 indsættes.
Årsmødet drøftedes. LDU mener det blev et fint årsmøde med
både god underholdning og gode input fra politikere. Der var
pænt fremmøde, selvom det ville være dejligt om flere kunne
deltage. Formanden er ved at finde sig på plads i sin rolle. Det
har været besværligt at få bankforbindelsen og alle formalia på
plads for både Stefan og Bernt i forbindelse med overtagelse
af kassereropgaven efter Kaj. Men nu skulle alt være på plads.
Bernt har haft kæmpearbejde med at få nyt system i gang for
regnskab. Alle bliver præsenteret for ”det nye” på
førstkommende FLR møde 16. september 2019. Bernt har
nogle ønsker i forbindelse med vores indsendte bilag og
samlebilag. Der vil selvfølgelig komme info når de nye
formularer er på plads. Vi gør som vi plejer til vi hører andet.
Vi drøftede SKAL opgaver for LDU. Der var mange ”bolde i
luften”. Vi drøftede hvem der skal hvad fremadrettet så
opgavefordelingen er klar mellem LDU`s medlemmer. Vi er jo
afklaret om formandsposten: Stefan Wilkens, kassererposten:
Bernt Nielsen, referatposten er Solveig Hjelholt som samtidig
er næstformand.
Herudover vil vi gerne have at det er aftalt hvem der skal
sørge for de forskellige arrangementer med ”hvad dertil hører”,
som annoncering, bestillinger af forsamlingshuse, hvad skal
arrangementerne indeholde etc. Vi fortsætter vores drøftelse
på næste LDU møde den 12. juni for at færdiggøre og sætte
vores aftaler ind i et årshjul.
Vi drøftede kriterierne for tildeling af midler via
forskønnelsespuljen. Der er ingen ændring i det vi er bekendt
med. Der kan søges til: Landsbyrådene kan søge disse puljer
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6.

Prioritering og
beslutning af
indkomne
ansøgninger fra
forskønnelsespuljen

7.

Prioritering og
beslutning vedr.
indkomne
ansøgninger
restmidler.
Drejebog til
kommende
arrangementer
Afklaring af
spørgsmål og
deltagerantal til
møde 25. april med
Betina Fisker Vejog park.

8.
9.

om tilskud til "byforskønnelse, fællesskab og motion /
sundhed" i Landsbyerne. Der gives fortrinsvis til "genstande"
(fx bænke, planter, m.v.), idet landsbyen formodes at lægge
arbejdskraft til, når det er muligt.
Restmidler kan søges hele året ( restmidler er penge der ikke
er forbrugt af landsbyernes rådighedsbeløb, samt hvis der er
tilbage fra de konti, der er kalkuleret med) Typisk søges der til
foredrag, koncerter, julearrangementer etc. LDU træffer
beslutning om der gives tilskud og giver direkte besked til
ansøgerne .
Vi har 250.000 kr. x 2 i denne pulje
Samlet var der ansøgninger for 303.923,60 kr. LDU fik, efter
gennemgang og prioritering, beløbet reduceret ned til
250.031,60 kr.
LDU`s indstillinger afleveres til screening (screeningen betyder
at der tjekkes om alt er korrekt i forhold til eventuelle
placeringer af diverse ønsker som bålhytter, flisearealer,
motionsredskaber etc.) og efterfølgende politisk
behandling. Vi får besked når der er truffet en beslutning i
byrådet angiveligt inden sommerferien.
Vi har 100.000 kr. i julebelysningspuljen en gang årligt.
Der var ønsker for 62.899,65 kr. LDU har indstillet alle ønsker
til politisk beslutning. Vi afventer politisk behandling og
beslutning ved byrådet.
Der har været lidt udfordringer for Carsten omkring
ansøgningerne. Nogen har afleveret med moms andre uden.
Fremadrettet skal alle ansøgninger være både med og uden
moms. Der kan for de fleste ansøgninger vedlægges et tilbud
(hvilket der også bør være) her vil beløbene, oftest, være
både med og uden moms. Problematikken opstår,når nogen
søger et beløb uden at der vedlægges et tilbud. Hjemmesiden
er rettet til med anvisningerne for ovenstående.
Der var ønsker fra restmiddelpuljen for 9.550 kr.
LDU har prioriteret disse og ansøgerne får direkte besked ved
Solveig
Sammen med punkt 4
Efter årsmødet har Mollerup formidlet at problemstillingerne
der fremkom på mødet vedr. Vej- Park og servicering af
landsbyerne skal drøftet. LDU er inviteret til dette for afklaring.
Mødet afholdes 25. april og Stefan, Lone, Bernt og Jeanette
deltager. Der gives besked til alle kontaktpersoner efter
mødets afholdelse om, hvilke beslutninger der er truffet.
Ønsket fra nogle LDU medlemmer var, at gruppen skulle
medtage, at det var et ønske at alle landsbyer gerne ville i
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10.

Eventuelt

dialog med Vej- og Park ved et årligt møde. Gerne
repræsentanter sammen fra flere landsbyer eksempelvis: har
Svindinge, Langå og Øksendrup deltaget i et møde samtidig.
Det kan fint lade sig gøre. Og det er mange møder hvis Vejog Park skal stille op 23 gange  Der er ligeledes svar fra
skole- og fritidschefen (formidlet af Mollerup) omkring
spørgsmålet skoleskift/buskørsel. Reglerne er overholdt i den
omtalte sag.
Der blev afklaret forskellige spørgsmål for LDU`s virke.

