Handlingsplan og budgetforslag for Landdistriktsrådet for Morsø
Kommune for 2022
Indledning
I henhold til vedtægterne for Landdistriktsrådet udarbejder rådets bestyrelse efter
idéindsamling fra medlemmerne hvert år en handlingsplan med tilhørende budgetforslag, som
kommunalbestyrelsen efterfølgende får til godkendelse.

Økonomi
Vedlagt denne handlingsplan fremsendes budgetforslag på kr. 35.000,- Landdistriktsrådets
udgifter dækker kontorhold, bestyrelsesmøder, halvårsmøder, deltagelse i og afholdelse af
kurser og konferencer, samt udenøs kørsel, som det fremgår af vedlagte budgetforslag.
Bestyrelsen har tradition for at der uddeles penge til et træ ved indvielser af projekter.
LDRs bestyrelse modtager ikke honorarer eller mødediæter, og der bliver ikke dækket
kommunikationsomkostninger, samt kørsel til bestyrelsesmøder.
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Landdistriktsmidler.

Iht. vedtægterne, er et af Landdistriktsrådets opgaver, at bistå foreninger, sammenslutninger,
organisationer, og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes
udvikling. Til hvilket kommunen stiller kr. 400.000 til rådighed
På bestyrelsesmøderne behandles ansøgninger til projektmidlerne. Desuden drøftes og
iværksættes der tiltag, som kan fremme livet i landdistrikterne, blandt andet fik man i 2020
opsat infoskærme i udvalgte landsbyer
I forbindelse med projektansøgningerne inviteres projektholderne til at forelægge projekterne
for Landdistriktsrådets bestyrelse, så der er de bedste forudsætninger for at vurdere
ansøgningerne. Der er 4 årlige ansøgningsrunder, som offentliggøres på LDRs hjemmeside og
ved annoncering på Morsø kommunes annoncer i ugeavisen.
l forbindelse med en ansøgning bidrager vi jævnligt med vejledning. Vi påser, at formalia,
såsom godkendelser ved relevante myndigheder, overholdes i forhold til bevilgede midler til
projekter og sørger for, at der fremlægges en kort status efter færdiggørelse til
halvårsmøderne i maj og november af projektholderne. Ved projektvurderingen lægger vi
bl.a. vægt på, at nogle af nedenstående punkter er opfyldt:







At det er med til at udvikle og forny landdistrikterne
At det har et socialt og/eller kulturelt aspekt
At området hvor projektet laves er offentligt tilgængeligt
At det gerne må have noget med bevægelse/motion, sundhed og vidensdeling
at gøre
At det har en blivende værdi
At der lægges vægt på samarbejdsprojekter mellem landsbyer, foreninger,
herreder og på tværs af sogne eller kommunegrænser
.
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Betingelser for at opnå støtte
Der kan gives tilskud til op til 50% af (projektudgifter + værdien af reelt frivilligt arbejde).
Frivilligt arbejde takseres til 100,- kr pr time









At projektet skal være påbegyndt indenfor et år efter tilsagnet
At der i indstillingen kan stilles yderligere krav om tidsfrist for igangsætning
At projektet er godkendt af relevante myndigheder
At projektet skal være afsluttet senest 2 år efter tilsagn, dog er der efter ansøgning
mulighed for forlængelse
At LDR jævnligt orienteres om projektets forløb.
At projektholder giver en redegørelse for projektet ved et halvårsmøde
At projektholder sender en beskrivelser på ca. 10 linjer med foto af projektet til LDR
hjemmeside
At der skiltes med at LDR har støttet projektet

Rådighedsbeløb
Morsø Kommune stiller yderligere kr. 100.000 til rådighed til fordeling til de 20 Beboer/Borgerforeninger, således at hver forening maksimum kan opnå et driftstilskud på kr. 5.000,-.
Kun godkendte beboer og borgerforeninger kan modtage denne støtte.

Turisme
Landdistriktsrådet vil det kommende år have fokus på og arbejde for at alle lokale stier
kortlægges i samarbejde med alle beboerforeninger og myndigheder, således at det kan ende
ud med et fælles kort for Mors over de mange stier.
Desuden vil LDR følge udviklingen af Micro turismen, som blomstrer mange steder i landet,
og som kan være med til at give et løft for Landdistrikterne.

Natur med vilje
Landdistriktsrådet vil indgå i projektet med at gøre naturen på Mors vildere ved at bistå
kommunen med koordinering, udbredelse af projektet, samt uddeling af eventuelle midler til
projekter, som kan gøre Mors vildere

Fundraising
En af Landdistriktsrådets fremmeste opgaver er at støtte op og rådgivning omkring
finansiering af projekter. Derfor vil LDR i det kommende år sætte fokus på finansiering af
påtænkte projekter, således at kommunens foreninger bliver klædt bedre på til at søge fonde
om midler. Det tænkes gennemført ved førstkommende halvårs og evt senere ved en
konference
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LAG Thy Mors
Vi følger arbejdet i LAG Thy-Mors og vil tilstræbe at LDRs bestyrelse vil blive repræsenteret
i LAG

Bosætning:
Landdistriktsrådet følger udviklingen i landdistrikterne nøje. Bestyrelsen vil især have fokus
på befolkningstallet og følgerne heraf.

Konferencer og kurser for bestyrelsen.
For at bestyrelsen får den bedste viden omkring udvikling af landdistrikterne, er der i
budgettet afsat midler til deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Landdistriktspolitik.
Landdistriktsrådet har udarbejdet en Landdistriktspolitik for perioden 2019 – 2023. Sidst på
året i gangsættes en revision for perioden 2023 - 2027

Årshjul 2022
Annonce

Ansøgningsfrist

14. januar
5. april

2. februar
4. maj

Bestyrelsesmøde
Januar/februar
januar
9. februar
11. maj

5. august
21. oktober

31. august
9. november

7. september
16. november

Bemærkninger
Nytårsmøde

Årsmøde/halvårsmøde/ Tødsø
Handlingsplan/
Halvårsmøde/Bjergby

Afslutning
Vi håber, at Kommunalbestyrelsen vil finde vores handlingsplan interessant og inspirerende,
og at den vil medvirke til planens gennemførelse, samt at den vil godkende det vedhæftede
budgetforslag.

Med venlig hilsen
Landdistriktsrådet for Morsø Kommune
Formand
Kjeld Bak
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Budgetforslag:
Budget for LDR 2022
Indtægter:
Morsø Kommune,
driftstilskud
Udgifter:
Hjemmeside
Møder og leje af lokaler
Annoncer-reklamer
Kontorartikler
Medlemsskaber foreninger
Indvielser og gaver
Halvårsmøder
Hostmaster
Udgifter i alt

35.000,00

-2.500,00
-7.000,00
-2.000,00
-4.000,00
-455,00
-4.000,00
-15.000,00
-45,00
-35.000,000
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