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1. Mødet blev afholdt hos Klaus Hummelhoff Lunde 11 April 2017, hvor Klaus bød velkommen. 
 
2. Bestyrelsesmedlemmer der var fremmødt: 

Klaus Hummelhoff, Bente Rasmussen, Kristian Lajgaard Pedersen, Kurt Skov Andersen, 
Conny Pedersen, Line Hummelhoff og Gurli Toft. 
 
Afbud: Arne Erlund. 

 
3. Dagsordenen blev godkendt. 
 
4. Referatet fra mødet den 14. marts 2017 var ved en fejl ikke blevet sendt ud, det bliver den så 

hurtigt som muligt. 
 
5. Økonomi: Den 11. april 2017 er kassebeholdningen på kr. 5.229,69 
 
6. Meddelelser fra bestyrelsen: 
 

1. Frikommune 
 

 Klaus orienterede om betydningen af “ Frikommune “. 
Det betyder Borgerinddragelse og samskabelse, altså frivillige borgere der vil 
udføre et stykke arbejde. 

 Der vil blive indkaldt til et nyt møde hvor Klaus Hummelhoff vil deltage. 
 

2. Aktivitetspuljen 
 

 Der er søgt penge til fitness redskaber til Kappendrup Torv. Der ventes svar 
fra  kommunen. 

 
3. Landdistriktsrådet 
 

 Landdistriktsrådet holder årsmøde torsdag 18. maj kl. 19.00 på Tingstedet i 
Søndersø, hvor Klaus Hummelhoff deltager. 

 
4. Sænk farten kampagne 
 

 Klaus Hummelhoff og Arne Erlund har sat skilte op med “ Sænk farten “ i det 
områ- de der hører med til Lokalområdet. Skiltene skal stå der i uge 14, 15 og 16 

 

7. Sager til drøftelse: 
 

1. Generalforsamling/årsmøde i Lokalområdet i Lunde forsamlingshus, den 19. april 2017. 
 
 Der er omdelt indkaldelse til “ Generalforsamling/årsmøde “ i hele Lokalområdet, 

samt det er nævnt i Fyensstifttidende og i vores lokal avis - Ugeavisen Nordfyn / 
lokal journalen. 
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2. Støjcigar 
 
 Omhandler støj fra Hans Christian Andersen Airport “ Beldringe lufthavn”  som 

hermed gør det sværere at Bygge og ombygge i Lunde, og det er efter regler der 
er ca. 20 år gamle. 
Klaus Hummelhoff har fået besked fra kommune om at der kan gå op til 1 år, da 
man skal ind over Natur og Miljø styrelsen. 

 
3. Info: fra sidste møde: 

 
 Nordfyns kommune er blevet til en Fri Kommune, dvs. at man evt. kan få 

mulighed for at lave interne regler/aftaler efter de lokale forhold, og hermed kan 
søge om fritagelser af gældende regler og love. 
 

4. Hjertestarter og kurser 
 
 Vedr. hjertestarter og kurser, så vil det blive fremlagt på 

generalforsamling/årsmødet i Lunde den 19.04.2017 
 
8. Næste møde: 

 
 Aftales på generalforsamling / årsmødet der afholdes den 19. april 2017 

 
9. Eventuelt: 
 

1. Det blev oplyst at det ikke er muligt at købe den ene halvdel af Kappendrup 
Forsamlingshus. 

2. Conny vil gerne søge om penge til maling af borde bænke sættet på Kappendrup 
Torv. 

3. Der er søgt om penge til et off. toiletbygning på Kappendrup Torv, men er blevet 
afslået af Kommunen. Men Conny vil prøve at søge igen. 

4. Der er bestilt 2 sæt borde/bænke til Langbjerg skov, der ligger på Horsebækvej / 
Bjerrumvej 

 
Referent: Gurli Toft 
 


