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Hos Jan Schartau
Fl. Roger Kristensen
Den valgte bestyrelse med fravær af Susanne Gammelgaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Nominering af ”årets landsbyer” til titlen: Årets landsby”
Deltagelse i ”Landsbytræf” i Hornsyld
Mødet mellem lokalrådene og byrådet i Pakhuset i Odder
Fordeling af den kommunale pengepulje til lokalrådene
Diverse

AD 1:
På Folkemødet på Bornholm, hvor Jon Jensen deltog, blev de 3 nominerede kandidater til ”Årets
Landsby” offentliggjort.
Hou var desværre ikke iblandt de udvalgte. Der var tale om bysamfund af mindre størrelse end Hou
og geografisk fordelt mellem Thy, Nordfyn og Nordsjælland, altså ”udkantsområder”
AD 2:
Den 10.09.2016 afholdes der ”landsbytræf” i Hornsyld
Vi besluttede at tilmelde os med deltagelse af Jon Jensen og Ryan Moric
AD 3:
Der har været møde mellem Odder Kommune og lokalrådene i samme. Her udveksledes erfaringer
fra det forgangne års arbejde. Det er værdifuldt at kende hinanden, ligesom det også er vældig
praktisk at være fortrolig med administrationen på rådhuset og materialegården. Fordelen er helt
naturlig: ”at kunne finde den rigtige person bag den rigtige dør!”
Odder Kommune tilbød lokalrådene følgende:
Det tidligere tildelte driftstilskud på kr. 6000,- uddeles ikke i år.
I stedet donerer kommunen en samlet pulje på kr. 250.000 til lokalrådsarbejdet. Puljen udbetales
på en gang til et lokalråd, hvorefter de 9 lokalråd i kommunen selv skal fordele midlerne.Dette kræver en del samarbejde lokalrådene imellem. Der skal findes en formel og procedure for
anvendelsen af midlerne.
Man kan sagtens tænke sig, at ønskerne og kravene stritter i alle retninger, og alle har det helt
gyldne behov for netop deres formål.
Det kræver kort sagt forhandling og disciplin fra alle sider..

AD 4:
På det kommende møde om fordeling af puljemidlerne deltager Jon Jensen og Ryan Moric
Vi enedes om at foreslå følgende:
Kommunens faste tilskudsbidrag er bortfaldet. Derfor vi alle lokalråd have behov for at have et
driftsgrundlag fra puljen.
Alle 9 lokalråd får f.eks kr. 5500 til driften
Puljen består herefter af kr. 200.000, som der så skal findes anvendelse for.
Vi vil ikke stå på kravet om, at der skal fordeles efter befolkningstal eller størrelse, men være
”storsindet” og objektive.
Som en kandidat til midler i vort område kunne Gosmer forsamlingshus være relevant.
Forsamlingshuset er økonomisk nødlidende og varetager tillige den folkekulturelle opgave med
styrkelse af fællesskabet lokalt.
AD 5:
Økonomi er tilfredsstillende.
Jan tilkendegiver, at der endnu mangler indbetaling fra et par af byens erhvervsdrivende.
Af diskretionshensyn nævnes ikke navne!
www.oplevhou.dk har eksisteret i ca. 3 år.
Ryan har været en meget central dynamo i opbygningen og driften frem til i dag. Med stor succes!
Sitet er veldefineret og teamet omkring redaktionen arbejder godt.
Ryan vil søge at vige stillingen som chefredaktør og træde et skridt tilbage til jobbet som vice
redaktør med ret til fridage og ferie.
Der efterlyses derfor en kandidat til chefredaktøropgaven.

