.
Bestyrelsesmøde 5-2015 - Torsdag den 10. december - kl. 18.00
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. 4 den 12. november 2015 godkendt.
Logbog - workshop om fremtidens miljø- og energiindsats på Nordfyn fremsendt den 13.11.
2. Økonomi
82.276 kr. i kassen. Heraf 25.000 kr. fra Eventpulje og 9.100 kr. Busbanden.
3. Indsatsområder
a. Busdriften/Busbanden, status, 3 års fødselsdag 20.01.16. (JBR)
Afventer stadig passagertal fra FynBus. Planlægningsmøde hos Rasmus den 10.01.16. Der holdes 3
års-fødselsdag, hvor Brugsen serverer kaffe og kage samt fødselsdagstilbud. Nyt fremstød afholdes
så den 20.01.16 fra kl. 16-18.00 i samarbejde med ambassadørerne fra FynBus.
b. Fjernvarme (PJ)
I.a.b.
c. Velkomstpakker nye tilflyttere (MJ)
I.a.b.
4. Aktuelle emner
a. Tilskuddet på 25.000 kr. fra Eventpuljen. (JBR)
JBR skriver snarest til foreningerne, så der kan komme gang i ansøgningerne.
b. Lys på Banestien (JBR)
Master opsat med positive tilbagemeldinger.
c. Ansøgning Fynbo Fonden (JBR)
Afslag på ansøgning, idet fonden ikke har midler til rådighed.
Men afventer juridisk afgørelse.
d. Lokalrådet på Facebook – status (JBR)
JBR har oprettet side.
Inden vi inviterer medlemmer, skal vi have fastlagt, hvad og hvordan vi vil kommunikere på siden.




Korte informationer om Lokalrådets virke
Borgerne kan fremkomme med ønsker, som lokalrådet kan vælge at tage op
Ingen reklamer

Ovennævnte blev drøftet og det blev besluttet, at vi får hjælp af Rasmus Gade for at få fastlagt,
hvordan vi skal profilere os med en strategi, plan for vores kommunikation på Facebook.
JBR informerer dog allerede nu om Eventpuljen.
5. Nyt
a. Opfølgning af erhvervsdrivende
Stadig 2 Restancer på de erhvervsdrivende. PJ tager fat i dem inden årets udgang.
b. Opfølgning medlemmer
I.a.b.
c. Hjemmesiden
I.a.b.
1

.
6. Evt.
Med henvisning til sidste referat, vil vi gerne være passiv medlem af Landdistriktsrådet, så vi får information.
Anvender Nordfyns Kommune ”Natur & Skov” og ikke ”Natur & Fællesskab”? JBR
7. Næste møde
Den 22. februar 2016 i Langesøhallen kl. 19.00.
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