Referat fra møde i LOKALRÅDET (Nors, Tved, og Ø. Vandet) 25/4/2019
Mødested: ”Palletten”- Kirkebyvej 18 – Nors
Afbud: Johannes Nicolaisen

Punkt
1.

Dagsorden
Velkomst v/formanden

Referat/beslutninger
Jens Otto bød velkommen

2.

Oplistning af
bestyrelsesmedlemmernes
navne, adresser, mails og
telefon m.v.

Listen bliver opdateret og sendt med referat

3.

Ref. fra det Stiftende møde
den 8. april 2019 – se
facebook- gruppe Nors By.
Kopi af underskrevne
Vedtægter - hvem skal have?

Referat fra stiftende møde blev lagt ud på facebook siden
norsby . Vi vil prøve at få lavet en bjælke på hjemmesiden
www.norsby.dk hvor vi fremover, eller indtil videre vil lægge
referater m.m. ind . Inger spørger Amby om han vil gøre det,
da det er ham der styrer siden. Jens Otto sender vedtægter
til bestyrelsen.

4.

Drøftelse og planlægning m.v.
af fremtidige
fællesarrangementer(sammen
med hvilke foreninger?)
a. Sommerfesten
b. Sct. Hans aften
c. Andre
Hvem gør hvad??

5.

Orientering om status for
Lokalområdernes
Udviklingsforum ( LUF)/v
formanden

Borgerforeningen og Aktiv Netværk planlægger Sankt Hans
aften. Andre arrangementer kunne være en påske hare
arrangement ligeledes i Parken . Sommerfesten kommer på
dagsorden til mødet den 22. maj , hvorefter Inger indkalder til
møde.

Jens Otto og Leo var til LUF mødet der blev holdt i marts og
der er nu fundet 15 medlemmer som kommunen har udpeget.
Der bliver i år kun en ansøgningsrunde til den halve mill. der
er i puljen og der kan kun ansøges fra Lokalråd. Mads
Albrektsen fra Kommunen er koordinator . Hvem de 15
medlemmer er, ved vi ikke endnu.

6.

Vi skal have anskaffet os
følgende:
a .CVR-nummer
b. NEM-konto
c. Digital signatur
d. Digital postkasse
e. Hvilket Logo skal vi
anvende?
Eventuel andet.
Hvem er ansvarlig for hvad??

Jens Otto får oprettet konto og cvr nr . Vi venter med logo og
skriver indtil videre Tved Nors Vandet Lokalråd .
Steffen orienterer Vandet.

7.

Drøftelse/Stillingtagen til evt.
anskaffelse af
min.landsby.dk(APP)

Vi venter med at tage stilling til app til ” min landsby ” og
orienterer om den på mødet i maj. Vi savner meget en
kalender i appen. Vi regner med at kommunen er velvillige
med betaling for at komme i gang. Borgerforeningen betaler
de mindre udgifter der bliver indtil vi er mere etablerede .

8.

Eventuelt

Vi vil holde 2 møder for alle foreninger for at orientere om
hvem vi er og hvad der er sket siden sidste fælles møde
Formand og næstformand sender indbydelser ud, og vi har
fået nogle vi skal kontakte personlig og fortælle om mødet.
Karen oplyste at der er kommet en foreningshåndbog fra
21/3 19 der kan findes på kommunens hjemmeside
thisted.dk
Jens Otto kontakter avisen for at fortælle om Lokalrådet.
Inger kontakter Johannes og Sophie om de ændringer der skal
laves i velkomstfolderen ,og vi tager den op på mødet i maj

9.

Næste møde – tid og sted.

Karen spørger på skolen om vi kan være der begge gange til
fællesmøde.
Det første møde bliver den 22. maj kl. 19.30 Efter dette møde
snakker bestyrelsen sammen, om der skal holdes et møde
igen inden august mødet
August mødet er det den 22. august kl. 19.30

Referent Inger svane

