Referat Landdistriktsrådet 29. maj 2018
1. Intro til landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune
Landdistritksrådet gav udtryk for at der initieres en ordning som Liv i by og skole for de byer som ikke er en
del af den nuværende indsats.
2. Arbejdet i landdistriktsrådet
Følgende temaer blev drøftet til behandling på kommende møder:
•
•
•
•
•
•

Fokus på vidensdeling, hvad rører sig?
Bordet rundt, hvordan går det med LUP’en
Gøre bilagene tilgængelige
Opfølgning på støttede projekter
Navnekort med tilhørende lokalsamfund
Gruppearbejde i klynger,
o hvad er en god landdistriktskommune.
o Hvad skal vi lave i LDR
o Forsamlingshuse
o Hvad er attraktivt og hvad sælger
o Hvor skal man bruge landdistriktsmidlerne

3. Forårsfestival 2018
Indstilling følges, at ansøgningen ikke imødekommes da projektet ikke betragtes som landdistriktspolitik
men en aktivitet som foregår i skole-regi.
4. Airtrack i Gymnastikafdelingen i TIF98
Enig i at projektet falder udenfor retningslinjerne da aktiviteten hovedsageligt kommer én forening til gode.
5. Find vej i skolen, Aabybro
Ansøger henvises til de 10.000 – spændende og nyskabende hvis tilgængelig for alle, et godt projekt, oplagt
mulighed for at hele familien kan lave noget sammen.
6. Drænprojekt på Jammerbugtens Golfklubs Baneanlæg
Der var delte meninger og ingen egentlig indstilling.
7. KFUM-spejderne i Aabybro søger midler til overdækket aktivitetsplads
Ok, hvis det kan bruges af alle hvis det er offentlig tilgængelig.
8. Renovering af Skolestien Arentsminde
Positiv - usikkerhed omkring hvorvidt noget af arbejdet udføres af Jammerbugt Kommune i forvejen.

9. Vedligehold, ændring og udvidelse af MTB sporet Gatewayen Hune/Blokhus
Opbakning - stor frivillig indsats.
10. Fornyelse af nyt inventar til Kildevangen, Gjøl
Undersøges om den kan sendes videre til §18 midlerne.
11. Indkøb af borde og bænke til Blokhus Torv
Bør støttes.
12. Reetablering af terrasse og ophalerbro v/Åen på pladsen ved Birkelse Oplevelsescenter
Positiv - en rigtig god plads, bør støttes, men er det vores kasse?
13. Tilbygning af skur til Haverslev Forsamlingshus
Positiv - bør være opmærksom på, at mange forsamlingshuse er nødlidende.
14. Certificering af Vandreruten Tranum-Fosdal
Positiv - bør laves færdig, så certificeringen kan falde på plads.
15. Outdoorfestival ved Nols sø i Saltum
Positiv - Spændende projekt
16. Skovsgaard Festdage
Bør ikke støttes.
17. Skovspil 2018
Positiv - Godt event bør støttes.
18. Vester Thorup Strandbar festival
Hvem er initiativtager, er det en privat fest eller hvad?
19. Juleudsmykning af Bratskov
Søg SE fonden.
20. Vesterhavsrock 2018
Positiv.
21. Maskinhal ved Øster Han Herreds Egnssamling
Positiv - Godt projekt.

Næste møde 26. september.

