NOTAT
Rundtur og dialogmøde
Dato:

30. maj 2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 21.30
Butikken, Gl. Skørpingvej 162, Gl. Skørping, 9520 Skørping

Sted:

Dato: 30.05.2017
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Fra bestyrelsen
Jørgen Nielsen
Lene Nygaard
Lilli Brunø
Michael Frederiksen
Rica Jensen
Per Svarre Petersen

Byrådsmedlemmer og
kandidater
Holger Pedersen
Jeanette Sagan
Lene Aalestrup
Leon Sebbelin
Peter Bak
Gert Fischer
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Bent Skovgaard Olsen
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Bolette Toft

Thomas Simoni Thomsen

Sara Tornøe

Per Alstrup
Peter Hansen
Bente Søgaard
Steen Nyby

Rundtur
Med afgang fra Butikken i Gl. Skørping var byråd, bestyrelse og forvaltning på
rundtur til landsbyerne i den midterste del af kommunen.
Turen gik i år til:
•

•

•
•

Gl. Skørping - hvor vi hørte om alle de mange aktiviteter der foregår i
Butikken og i byen generelt og så fællesområdet, hvor der skal
anlægges ny legeplads
Gravlev - hvor vi så fællesområdet med telt og frugtbuske samt
besøgte det splinternye forsamlingshus Laden og hørte om byen
aktiviteter
Oplev - hvor vi så den lille fælles plads med kæmpeskak og
petanquebane midt i byen og hørte om byen aktiviteter.
Fræer - hvor vi besøgte forsamlingshuset, som netop er blevet
overtaget af byens nystiftede forsamlingshusforening. Vi hørte om
byens aktiviteter og arbejdet med at få forsamlingshuset op at stå.

Dato: 30.05.2017

Dialogmøde
Efter rundturen var der dialogmøde i Butikken, Gl. Skørping, hvor
landsbyrådets formand, Michael Frederiksen aflagde årsberetning og
politikkerne kvitterede for godt samarbejde og gode møder i det forløbne år.
Dialog om bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landdistriktspolitikken – processen, ejerskabet, dialogen og
udvikling/afvikling og de handleplaner der er under udarbejdelse
Bestyrelsens arbejde og ønske om mere synlighed og mulighed for at
bidrage til udviklingen
Nedrivning af forfaldne huse – det ligger fortsat en opgave også selv
om den statslige pulje bortfalder
Trafiksikkerhed i landsbyerne og nye måder at tænke transport
Landsbyernes muligheder med vedtagelse af ny planlov
Deling af grej og ressourcer
Hvordan kommer vi i dialog med alle landsbyer
De gode historier som inspiration
Fundraising – kan man tilbyde abonnement til database, sparring,
hjælp til selvhjælp. Kan landsbyerne hjælpe hinanden?
Prioritering af midler til at understøtte handleplaner

