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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Lokaludvalget den 28-06-2018: 
Godkendt.
 
Der var afbud fra Bruno Hansen (F) og Dorthe Ullemose (O).

2. Orientering om Landsbyklynger og Liv i min by

18/4235

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
På sidste møde i Lokaludvalget blev det besluttet, at arbejde med to 
overordnet temaer. Det ene tema er landsbyklynger og potentialeplaner. 
Det andet tema er nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke 
nærdemokratiet.
 
I forlængelse af temaet landsbyklynger ønskede udvalget en orientering fra 
administrationen om den igangværende landsbyklynge. Fra 
administrationen vil der komme et oplæg om arbejdet i landsbyklyngen 
Gudmekongens land. 
 
I forhold til nye samarbejdsrelationer vil administrationen fortælle om, 
hvordan ”Liv i min by” har arbejdet med samarbejds- og 
inddragelsesformer. 
 
I forhold til potentialeplaner vil administrationen på næste møde i 
Lokaludvalget komme med et bud på, hvordan udvalget kan arbejde med 
potentialeplaner.

Beslutning i Lokaludvalget den 28-06-2018: 
Taget til efterretning.
 
Afbud fra Bruno Hansen (F) og Dorthe Ullemose (O).

3. Puljen til lokale initiativer

17/3550

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
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Sagsfremstilling: 
Lokaludvalget behandlede på sidste møde puljen til lokale initiativer og 
indstillede til Økonomiudvalget, at puljen forankres i Lokaludvalget, og at 
puljen dels anvendes til at understøtte arbejdet med potentialeplaner og 
dels anvendes til at understøtte borgerdrevne, lokale initiativer, der kan 
medvirke til at videreudvikle nærdemokratiet. 
 
Økonomiudvalget har efterfølgende på mødet den 19. juni besluttet, at 
puljen placeres i Lokaludvalget, idet Lokaludvalget indstiller til 
Økonomiudvalget for så vidt angår puljens udmøntning. Punktet behandles 
på Byrådets møde den 26. juni 2018.

Beslutning i Lokaludvalget den 28-06-2018: 
Taget til efterretning.
 
Afbud fra Bruno Hansen (F) og Dorthe Ullemose (O).

4. Mødekalender

18/4235

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at udvalget godkender mødekalenderen.

Sagsfremstilling: 
Udvalget besluttede på sidste møde at møder afholdes ude – gerne således 
at man kobler sig på aktiviteter, der afholdes lokalt. Der var ligeledes 
ønske om et månedligt møde. 
 
Forslag til mødekalender eftersendes til udvalget. 

Beslutning i Lokaludvalget den 28-06-2018: 
Møderne afholdes månedligt. Som udgangspunkt om eftermiddagen, den 
anden tirsdag i hver måned. Administrationen udarbejder et forslag til 
mødekalender på dette grundlag.
 
Afbud fra Bruno Hansen (F) og Dorthe Ullemose (O). 

5. Orientering

Sagsfremstilling: 
Orientering om henvendelser fra borgergrupper med invitation til møde på 
følgende datoer: 

 Den 24/8 fra 5762 borgergrupper 
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 Den 27/8 fra Stenstrup, Kirkeby og Lunde
 Uge 32 Landsbyklynge Gudme

Beslutning i Lokaludvalget den 28-06-2018: 
Formanden orienterede om en række henvendelser til udvalget, herunder 
en række invitationer. Udvalget deltager i den udstrækning det er muligt.
 
Formanden rejste spørgsmål om, hvorvidt man kunne sende suppleant 
uden for byrådet ved forfald. Der var enighed om, at dette ikke var 
hensigtsmæssigt i udvalgets opstartsfase.
 
Afbud fra Bruno Hansen (F) og Dorthe Ullemose (O).
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:30
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