LANDDISTRIKTNETVÆRK LOLLAND

30.10.2009

INFORMATION

Referat af bestyrelsesmøde den 28.10.2009 kl. 19.00 hos Michael Foersom, Stenvadsvej 4,
Dannemare.
Dagsorden:
1. Siden Sidst:
Formanden
Tak for opmærksomheden til min fødselsdag.
Sidste nyt fra LAG Lolland:
LAG Lolland har bemærket at navnet LandLolland kan forveksles med LAG Lolland.
Bestyrelsen besluttede at tage en evt. navneforandring med på dagsorden til næste møde. Vi
ønsker et godt samarbejde med Lag Lolland.
Koordinator foreslog et møde med LAG for at aftale samarbejdsflader, Formanden sender brev til
LAG om et møde efter valget, engang i januar 2010.
2. Folketidende(Birte)
Vanskeligt at komme i forbindelse med Folketidende, så den aftale vedr. en omtale af arbejdet i
netværket har ikke kunnet lade sig realiserer. Der var bred enighed om at lade Preben Jelsbak
arbejde videre med en mulig kontakt til en artikel omkring LandLolland i Folketidende ..
3. Nyt fra koordinatoren (Birte)
Maglehøj: Projekt badebro er snart realiseret, vi regner med at få en finansiering på plads ved
hjælp af Lolland Kommune og LAG Lolland.
Referat fra Aalborg Universitet omkring deltagelse i ”Den blomstrende Landsby”, herunder forslag
til projekt i samarbejde med Lolland kommune omkring måling af de lokale ressourcer. ( Der
henvises til information omkring målinger under” Årsmøde 2009 Powerpoints” på følgende
adresse:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iful_forskning_og_udvikling_i_landdistrikter/SeLa
RS.aspx
Finn Chemnitz omtalte Kulturkonferencen som var indkaldt af Lolland Kommune. En meget
interessant konference som også kom ind på de emner vi taler om i måling af den sociale kapital.
Birte kommer med oplæg til projekt til næste møde.
Projektansøgning til Landlegatet:
Ansøgning til Landlegatet blev drøftet, man vedtog at budgettet skulle gennemarbejdes endnu
engang med en del ændringer som f. eks projektledelse, Revisor og administration. Samtidig vedtog
man at ansøge både Indenrigsministeriet, Landlegatet samt LAG Lolland. Projektet har p.t.
samarbejdspartnere.
Besøg i Holeby Erhvervspark er planlagt til den 14.1.2010, yderligere information komme senere.
Birte mangler informationsfoldere, Finn Chemnitz trykker 100 stk.
Nye landsbybesøg eller nye aktiviteter for 2010 skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Hjemmesiden www.landlolland.dk (Finn Chemnitz) :
Alle var enige om at det er en god hjemmeside . Samtidig besluttede bestyrelse at de politiske
partier kun må lægge deres program for landdistriktspolitikpå hjemmesiden.
På næste møde skal besluttes udvidelse af hjemmeside med et oplæg af Finn Chemnitz.
4. Information omkring økonomien (Lars Christoffersen)

5. Vi fik alle udleveret foreningens regnskab som det ser ud p.t.
Man besluttede at kørselsseddel til refusion vil bliver lagt på hjemmesiden.
Ligeledes vil timeopgørelse af deltagelse i møder og andet blive lagt på hjemmesiden.
Birte vil til næste møde have datoer for de bestyrelsesmøder der er afholdt med.
Herunder medlemsliste(Lars):
Lars har afleveret medlemsliste som vil blive uddelt til bestyrelsen ved næste møde.
Bankgaranti (Michael):
Der er kommet afslag på en kassekredit fra Spar Lolland, Michael er nu i forhandlinger med Lollands
bank der ikke er afvisende, der forventes en afklaring til næste møde.
Preben Jelsbak sender invitation til møde om økologi ud med dette referat.
Finansiering med på næste møde.
6. Tiltag i valgkampen
Erik Larsen meddelte at han mente der var for få valgsteder.
Man opfordrede til at sende læserbreve til aviserne omkring landdistriktspolitikken.
Ole Olsen formand for Landsforeningen af landsbysamfund foreslog valgmøde arrangeret af
landdistriktsnetværket, han har henvendt sig til Knud. Bestyrelsen besluttede at det er for sent,
men mød op på alle valgmøder og giv jeres mening til kende.
Knud sender en mail med en www adresse
7. Evt.
Fast punkt på dagsorden ”fonde der kan søges nu”
Formanden vil til næste møde fremlægge en liste over deltager i naturprojektet.
Næste møde (9.11 2009 hos Michael Foersom)
Herefter:
Forslag til de fremtidige møder i 2010:
11.1, 8.2, 15.3, 12.4, 17.5, 14.6. besluttes på næste møde
Alle er velkommen

