Referat fra landdistriktsrådets årsmødet og valgmødet med borger- og
sogneforeningerne den 2.11.2017
1. Ankomst, udlevering af stemmesedler og spisning
2. Velkomst v/ Torben Hjøllund Mortensen, næstformand for landdistriktsrådet og Thomas
Andersen, stabschef Viden & Strategi
Beslutning: orientering tages til efterretning.
3. Valgmøde - Valg af nye ikke-politiske medlemmer til landdistriktsrådet:
3.1. Valg af dirigent
Beslutning: Poul Nystrup Christensen blev valgt som dirigent.
3.2. Formandens årsberetning v/Pernille Priess Pedersen (se bilag 1)
Beslutning: orientering tages til efterretning.
3.3. Landdistriktskoordinatoren orienterer om kommende landdistriktsprojekter v/Lotte Finnerup
a) Øget adgang til det åbne landskab – et stiprojekt i landdistrikterne
- Der er afsat en pulje på 180.000 kr. til kortlægning af stier i 8-9 landsbyer. Kontakt
landdistriktskoordinatoren for mere information.
b) Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer
- Igangsættes, når finansieringen er helt afklaret. Ansøgning påkrævet.
c) Landsbykontordag - et sted i et landdistrikterne
Der er planlagt med to landsbykontordage hhv. den 25.1.2018 og den 8.2 2018.
Kontakt landdistriktskoordinatoren, hvis der i nogen landsbyer er et ønske om, at
landdistriktskoordinatoren, bosætningskonsulenten og f.eks. konsulenter fra Kultur-og Fritid
kommer ud og hjælper med, hvad der kan lade sig gøre indenfor den pågældende dag.
d) Fortællinger i Landets største Landskab. Borgerne i RKSK har mulighed for at fortælle om deres
egen historie gennem fortællinger, der både kommer til at ligge online via Naturens Riges app og
nogle udvalgte vil blive synlige med QR-koder langs etablerede stier. Lisbeth Lunde Lauridsen
v/Ringkøbing-Skjern Museum er ansvarlig for dette projekt.
e) Status: COBEN/Landsbyenergi – EU energiprojekt i landdistrikterne. Der efterspørges
interesserede borgere fra landsbyerne, som har lyst til at danne energigrupper. Det man kan få ud
af at være med i en energigruppe er f.eks. gratis energitjeks af boliger i egen landsby, kursus i
energi og grøn transport og/eller at man er med til at brande egen landsby, som energilandsby.
Beslutning: orientering tages til efterretning.
3.4. Valg af stemmetællere
Beslutning: Rikke Dueholm Just og Pernille Priess Pedersen blev valgt som stemmetællere.

1

3.5. Valg af medlemmer til landdistriktsrådet
De ikke-politiske medlemmer af det afgående landdistriktsråd:
Pernille Priess Pedersen (modtager ikke genvalg)
Kees Kastelijn (modtager ikke genvalg)
Per Hoffmann Christensen (modtager ikke genvalg)
Rikke Dueholm Just (modtager ikke genvalg)
Christian Christensen (modtager genvalg)
Torben Hjøllund Mortensen (modtager genvalg)

Følgende kandidater blev opstillet på mødet:
1. Torben Hjøllund Mortensen, Holmsland
2. Christian Christensen, Vorgod-Barde
3. Klaus Korsholm, Lyne
4. Irvin Christensen, No
5. Allan Rasmussen, Troldhede
6. Bertel Jensen, Troldhede
7. Dennis Barbesgaard, Ølstrup

Beslutning:
Der blev afholdt valg og følgende kandidater blev valgt:
1. Torben Hjøllund Mortensen, Holmsland (4 år)
2. Christian Christensen, Vorgod-Barde (2 år)
3. Klaus Korsholm, Lyne (4 år)
4. Irvin Christensen, No (2 år)
5. Allan Rasmussen, Troldhede (4 år)
6. Dennis Barbesgaard, Ølstrup (2 år)
Det blev dernæst besluttet, at Bertel Jensen fra Troldhede overgår som personlig stedfortræder
for Alan Rasmussen fra Troldhede.
3.6. Valg af personlige stedfortrædere
Beslutning:
Følgende medlemmer er valgt, som personlige stedfortrædere for de 6 valgte til rådet:
1. Dorthe Krogsgaard (Holmsland) er personlig stedfortræder for Torben Hjøllund Mortensen
(Holmsland)
2. Inga Bank Olesen (Rimmerhus) er personlig stedfortræder for Christian Christensen, (VorgodBarde)
3. Rikke Dueholm Just (Bork) er personlig stedfortræder for Klaus Korsholm (Lyne)
4. Else Trabjerg (Stadil-Vedersø) er personlig stedfortræder for Irvin Christensen (No)
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5. Bertel Jensen (Troldhede) er personlig stedfortræder for Allan Rasmussen, Troldhede
6. Pernille Priess Pedersen (Hover) er personlig stedfortræder Dennis Barbesgaard (Ølstrup)
4. Eventuelt.
Beslutning: Intet
5. Politisk møde med deltagelse af de 6 politiske medlemmer af landdistriktsrådet
Det politiske møde blev afholdt som planlagt efter valgmødet.

D. 8.11.2017
Godkendt af:

Pernille Priess Pedersen, formanden for landdistriktsrådet

Torben Hjøllund Mortensen, næstformand for landdistriktsrådet
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