Orientering til AU fra dialog møde vedr. udvikling af landdistrikterne.
18.9.2018 i Bisserup.
Fra AU deltog: Alice, Jakob E. og Jette. Fra Bytinget deltog Bente Holmgren.
Der var ca. 40 deltagere til mødet.

Landsbyguider
Bente H var oplægsholder og fortalte dels om uddannelsen til Landsbyguide, men også om det
arbejde Bente og Jytte har lavet i Bisserup hen over sommeren. Det var en stor fornøjelse at
lytte til.

Bosætning i landdistrikterne
Signe fortalte om kommunens nye omfattende strategi. Lokalrådene vil hvert kvartal kunne
modtage en liste med tilflyttere til området. Der vil være mulighed for selv at byde de
nytilflyttede velkommen både med en kommunal velkomst pakke og en lokal velkomstpakke.
Her er meget vi selv kan tage fat på, og mange muligheder for samarbejde på tværs af lokalråd
og mellem lokalråd og kommunen.
Konkret ligger der et forslag om at der skal oprettes et korps af bosætningsambassadører.
Jeg ser en fin mulighed for at udvikle et samarbejde mellem landsbyguider, ambassadør og
AU. Men også at bruge netværket med de omliggende lokalråd til at udvikle denne opgave i
fællesskab, og jeg forestiller mig, at det er noget vi skal arbejde videre med i den nye
bytingssæson.
Orientering fra LAG’en
Den nye formand Niles Jørgensen fortalte om
Kvik-puljen som bla. Bisserup vinterbadere har fået midler
EU-midlerne som Korsør vinterbadere har fået midler fra, men som også giver midler til
erhversfremme. Der var ikke noget nyt under solen.
I en eftersamtale med 2 af konsulenterne fra Kommunen blev jeg opmærksom på at Bisserup
har fået relativt mange midler fra denne pulje. Det kunne måske være nyttigt at bruge
samarbejdet med de andre lokalråd til at søge midler, der rakte ud over Bisserups bygrænse.

Landliv Slagelse
Brian fra Sørby lokalråd fortalte om den digitale platform hvor vi kan dele projekterfaringer.
Den er fortsat under udvikling. Jakob H. og jeg har vurderet at det ikke er relevant at gå med
for os – lige nu.
Orientering fra Kommunen
Der er pt. ikke noget vi skal gøre lokalt vedr. naturparken. Det er en langsom proces, hvor
kommunen lige nu er ved at undersøge om de store Lodsejere er interesseret i at være med.
Kommunens medarbejdere anbefaler at de kører processerne lokalt, da der er meget
konfliktstof i emnet og det umiddelbart kan være en svær og tung opgave for at lokalråd at
løse.
Min vurdering er at vi fortsat skal være vågne og idérige, og at det er en god idé at overlade
dialogmøder mm til de kommunale konsulenter.
Orientering fra Kirsten Møldrup

Årlig landdistriktskonference
Dialogmøderne er struktureret således at der er et for lokalrådene, som er er i de gamle
kommuner. Den årlige landdistriktskonference er for alle lokalrådene i de fire gamle
kommuner.
Datoen er fastsat 28.November fra 17.00 – 21.00.
Vil du vide mere?
Du kan få tilsendt kommunens referat samt dias til oplæggene, hvis du skriver til Kirsten på
Kirsten@kirstenmoelddrup.dk
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