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LANDDISTRIKTNETVÆRK LOLLAND

25.9.2009

INFORMATION

Referat af bestyrelsesmøde den 23.9.2009 kl. 19.00 hos Michael Foersom, Stenvadsvej 4,
Dannemare.
Dagsorden:
1. Siden Sidst:
Formanden: Ingen informationer
2. Sidste nyt fra LAG Lolland: Ingen bestyrelsesmedlemmer deltog.
Siden sidst bestyrelsesmedlemmer:
Jørn Pejdal, Inge Bennekou og Solveig Clausen deltog i seminar for ildsjæle ”Udvikling af lokale og
regionale netværk”, en ressource til at få mere musik i vores aktiviteter på Kursus- og
konferencecenter Smålandshavet i Karrebæksminde. Det var virkeligt godt, ca. 85 deltog. Foredrag
af Jørgen Møller (er vedhæftet denne mail).
Skulle du ønske en bred information omkring landdistrikterne så gå ind på:
www.landdistrikterne.dk
Inge Bennekou havde samlet nogle guldkorn op, et af dem lød: Det hedder Giv og Få og ikke Giv og
Tag. Jørn Pejdal får refunderet sine udgifter, bilag sendes til Lars Christoffersen.
Knud, har været på Skagen til Landdistriktskonference ca. 120 deltagere. 6 hovedtemaer, et rigtigt
arbejdsseminar. Vi håber på der kommer materiale ud fra seminaret da alle grupper afleverede
deres resultaterne, og der arbejdes nu på at få materialet samlet efterfølgende. Knud får sine
udgifter refunderet, han sender bilag til Lars Christoffersen.
3. Folketidende-temasider(Jelsbak)
Punktet udsættes til næste møde da Preben Jelsbak ikke deltog.
4. Nyt fra koordinatoren (Birte)
Birte deltager i konference på Aalborg Universitet med temaet ”Den blomstrende landsby”
Der er høring på den nye landdistriktspolitik som gælder alle LAG i Danmark, bestyrelsen
vedtog at Birte sender høringssvar omkring 2 emner: ansøgningsskemaet skal være lettere
at udfylde og udbetalingen af tilskud skal gøres brugervenlige.
Dannemare Landsbylaug v/Hans-Henrik Taarnby kunne meddele at de er blevet valgt til
første runde af natur og kulturprojektet som vi fik information om i Birket. Hans-Henrik
Taarnby ville gerne have en tilkendegivelse fra bestyrelsen om der kunne etableres et

samarbejde med LL, bestyrelsen vedtog at man tager henvendelsen op til beslutning ved
næste bestyrelsesmøde.
Utterslev Borger- & Grundejerforening udgiver Nyhedsbrev. Dette kan du modtage ved at
henvende dig på: lodden@adslhome.dk, Jan Oldenburg meddeler samtidig at de gerne
modtager indlæg som kan sendes til samme e-mail adresse.
Forslag til indlæg fra de politiske partier på hjemmesiden.
Bestyrelsen besluttede at give alle politiske partier i Lolland Kommune mulighed for at lægge
et indlæg på vores hjemmeside omkring deres landdistriktspolitik. De indlæg der ønskes lagt
på hjemmesiden sendes til Finn Chemnitz e-mail: post@finnet.dk
5. Information omkring økonomien (Lars)Lars Christoffersen har meldt afbud til mødet(ingen
bemærkninger)
Bankgaranti (Michael)Michael Foersom har snakket med Spar Lolland endnu engang, vi afventer
svar. Michael Foersom meddeler at der foreligger et svar og en afklaring inden næste møde.
Michael Foersom får bestyrelsens bemyndigelse til evt. at vælge et andet pengeinstitut.
6. Arbejdsgruppens forslag til Landdistriktpolitik for Lolland Kommune til godkendelse(Birte)
Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens forslag. Birte får rettet slåfejl og mangler, og efterfølgende
sendes den ud til partierne og de byrådskandidater som vi kender, sammen med tilbud om indlæg
på vores hjemmeside. Birte kontakter Torsten Elsvor omkring et indlæg i Folketidende.
Michael kontakter Borgerindragelsesudvalget i Lolland Kommunefor et møde som blev lovet ved
det sidste møde.
7. Den kommende valgkamp(planlægning)
Borgermøde Foreningen Nærsamfund, Teatersalen U Centret, 27. oktober kl. 19.00, vi anbefaler
alle at deltage i mødet og få landdistriktspolitiken på dagsorden. Her kan vores godkendte forslag til
landdistriktspolitik bruges til at formulerer spørgsmål til politikerne.
8. Evt.
Man vedtog at lægge et besøg i Holeby Industripark omkring uge 48-49-50, gerne aften ,gerne
onsdag . Knud Jensen kommer med forslag til at LF Naturligvis kommer med oplæg til diskussion
ved mødet.
Indkøb af ram til kontorets maskine er bevilget.
En ny printer er bevilget
Michael fylder 60 år den 25.10, starter med gudstjeneste kl. 11.00 i Gloslunde Kirke og
efterfølgende åbent hus kl. ca. 12.00, alle er velkommen.
Ansøgning skal udarbejdes med tema” arbejde med udvikling af lokalråd”. Birte går i gang med
ansøgningen, Knud Jensen samarbejder med Birte om en ansøgning som skal sendes snarest.

Vi ønsker en medlemsliste til næste møde
Næste møde (28.10 2009 hos Michael)
Alle er velkommen

