.
Bestyrelsesmøde 3-2015 - Onsdag den 19. august - kl. 19.00
Langesøhallens mødelokale

REFERAT
Deltagere:
Preben Jensen (PJ), Mogens Jørgensen (MJ), Jon Bøgelund Rasmussen (JBR), Jørgen Meier Sørensen (JMS),
Susanne Mann Skou (SMS)
1. Godkendelse af referat
Referat fra møde nr. 2 den 11. maj 2015 godkendt.
2. Økonomi
Lokalrådets aktuelle indestående i Danske Bank udgør kr. 82.646,30. Heraf er kr. 25.000 forbeholdt afholdelse af en event og kr.9.102 er forbeholdt til brug ved Busbande arrangement.
Stadig 2 Restancer på kontingent.
3. Indsatsområder
a. Busdriften/Busbanden, status, bl.a. møde med FynBus 31.08. (JBR)
Bænkene er nu opsat af produktionsskolen og kommunen. De bliver flittigt brugt.
Busbanden betaler for en ny affaldsspand i træ og beplantning bag bænke.
Mødet ultimo august vil især dreje sig om alternativ event i efteråret og hvordan man kan lave e
eksperiment hvor borgere, der ikke er vant til at tage bussen, kan få en række gratis prøveture.
Busbanden overvejer fx, at anvende deres resterende penge, til udstedelse af 10-turs kort til nye
kunder.
b. Fjernvarme (PJ)
Orientering.
På nuværende tidspunkt finder lokalrådet ikke, at der er behov for et evalueringsmøde.
c. Velkomstpakker nye tilflyttere (MJ)
Arbejdsgruppen er nedlagt, men ideen er god trods manglende ressourcer.
JON lægger et opslag på Morudsiden, Facebook, for at søge interesserede til en ny arbejdsgruppe
med MJ, som tovholder.
SMS kontakter de erhvervsdrivende for at undersøge deres interesse som sponsor til ca. 40-50 velkomstpakker pr. år. MJ sender liste over erhvervsdrivende.
4. Aktuelle emner
a. Brandingkampagne Nordfyn – streamere udsendt. Succes? (JBR)
Drøftet.
b. Kvalitets og designmanual JBR)
Referat fra møde sendes til bestyrelsen. JBR
c. Dialogmøde: Det fremtidige Miljø- og Energipolitiske arbejde i Nordfyns Kommune. (JBR)
JMS og SMS deltager i mødet den 31.08.
d. Tilskuddet på 25.000 kr. fra Eventpuljen. Anvendelse. (JBR)
Vi skal finde et arrangement, som samler byen og opland.
Kommunen kontaktes for uddybning af muligheder anvendelse af puljen m.m. JBR
Herefter sendes en skrivelse til foreningerne, som får mulighede for at komme med forslag, som
behandles på vores næste bestyrelsesmøde. JBR, SMS
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5. Nyt
a. Opfølgning af erhvervsdrivende
I.a.b.
b. Opfølgning medlemmer. Skolebestyrelsen ny?
Sat i bero.
c. Landdistriktsrådet
I.a.b.
c. Hjemmesiden
JBR omdelte statistik. Ca. 1000 besøgende/uge.
6. Evt.
PJ fremlagde et privat vindmølleprojekt fra Himmelstrup, som skal have oprettet et laug.
Det regnes ikke at være en opgave for Lokalrådet.
Det aktuelle område er endvidere ikke udlagt til vindmølleareal.
7. Næste møde
Den 13. oktober i Langesøhallen.
Da, det er i efterårsferien, kan det være datoen rykkes.

Referent SMS 20.08.2015
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