
Input fra Årsmøde i Det Fælleslanddistriktsråd 2022 

 

Årsmødet i Det Fælles Landdistriktsråd blev afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i rådet 
med deltagelse af ca 18 lokalråd samt Borgmester Ole Vind og formand for Udvalget for Fællesskab Kasper 
Glyngø.   

Input fra årsmødet:  

 Dialog med Udvalget for Fællesskab om lokalkontaktordningen og generelt om hvordan dialogen og 
kommunikationen kan styrkes mellem de lokale råd og den kommunale forvaltning.  

 Fællesmøde d. 3/5 med ml. Udvalget for Fællesskab og Det Fælles Landdistriktsråd der kan bruges 
som afsæt til at drøfte fælles visioner. For at få nok ud af mødet kan det overvejes om det skal 
faciliteres, så det får en tydeligere retning og for at sikre output, der kan bruges. Her kan en 
tydeligere proces måske også hjælpe. Der planlægges et formøde mellem formandskabet for begge 
udvalg/råd for at tale processen igennem.  

 Med udgangspunkt i Udvalget for Fællesskab og Det Fælles Landdistriktsråd kan der arbejdes med 
at inspirere og motivere på tværs både i råd og udvalg men også i lokalrådene og lokalområderne.  

 Der blev udtrykt behov for dels at tydeliggøre, hvad formålet med Det Fælles Landdistriktsråd er, 
men også at forenkle puljer osv. under Det Fælles Landdistriktsråd. En tydeligere prioritering kan 
muligvis bidrage til forståelse af og øget fokus på formål for Det Fælles Landdistriktsråd.  

 Der er delte holdninger til, om det er vigtigt at understøtte idéudviklingen lokalt eller om der er 
brug for en understøttende indsats i forhold til fundraising. Kommunen har en fundraiser ansat 
men fundraiserien har begrænsede ressourcer og derfor kan det være en indsats som Det Fælles 
Landdistriktsråd selv kan understøtte finansielt eller med hjælp fra andre lokalråd eller 
ressourcepersoner i lokalområderne.  

 Et afsæt for udvikling kan være at Det Fælles Landdistriktsråd arbejder med temaer eller kategorier 
som går på tværs af områder særligt måske i forhold til puljebevillinger. Der blev opfordret til, at 
det skal være simple temaer. Det kunne muligvis være temaer som bålhytte eller andet.   

 Til næste årsmøde forslås det at invitere lokalområder fra kommunen til, at fortælle om deres 
arbejde med udviklingen af deres område.     

 Vigtigt at Det Fælles Landdistriktsråd og kommunen bakker op om projekter i lokalområderne ved 
f.eks. at tildele midler – i første omgang. Det gør det nemmere at få midler fra andre fonde 
efterfølgende.  

 I et enkelt lokalråd pegede man på at møder med borgmester, landdistriktskoordinator og lokalråd 
fungerede  godt, fordi der havde været et fokus på løsninger og ikke politik.  

 Begrebet "fri-landsby" blev fremført flere gange. I fællesskab undersøges de praktiske muligheder 
for denne ordning. 

 Mobilitet i landdistrikterne: Flextrafik/Flexbus blev nævnt som den pt. mest praktiske mulighed. 
Hvordan gøres denne mulighed mere anvendelig/brugervenlig? 


