REFERAT
Mødedato:

8/1 2013

Mødetidspunkt: 17.00 – 18.45 Bestyrelsesmøde
Sted:

Adm. bygningen Terndrup

Landsbyrådet
Dato 8/1 2013

Fraværende:

afbud fra: Britta

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 6/12 12 godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John orienterede og henviste til mail fra Lars
Peter Schou d. 2/1 13. Kort drøftelse. Drøftes igen på LR mødet d.
16/1 13.
b. landsbyhjemmeside julesjov 2012
evaluering, lokalpressen skal orienteres en anden gang,
landsbyrådet vil sende remindere ud hver søndag i advent.
Julekalenderplanlægning skal påbegyndes væsentlig før næste
gang.
c. Benchmarkingprojektet orientering v. John og Pia. Mødet
aflyst, vi afventer skemaer til Milepælprojekternes dokumentation af
at de har modtaget projektmidler.
d. Høringssvar affaldsregulativ drøftet. Hvis der er forhold, som
ikke fungerer i praksis skal borgerne selv tage kontakt til Center
Natur og Miljø Ann Emborg, som så kan besigtige forholdene og
undersøge mulighederne for evnt. Dispensation.
e. Lene Nygaard er ansat 22t/uge ½ år fra 1. januar, Lenes
primære opgaver bliver landdistrikts-projekter i tæt samarbejde
med Pia .
f. Fondsmessen er fremrykket til 14/1 13. Pia orienterede.
g. Gerdings PR. for flexture på deres hjemmeside. Godt
initiativ i Gerding, som har orienteret samtlige husstande om
mulighederne med flexture. Oplev, Gravlev og Årestrup har gjort
det samme nu. Landsbyrådet opfordrer andre landsbyer til lignende
initiativer Gerdings bilag vedhæftes dette referat i wordformat, så
det kan tilrettes lokale forhold.
I skrivende stund kan jeg oplyse, at der er en nyhed på rebild.dk,
som netop uddyber mulighederne.
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
der fortsættes fra pkt. 9. ( 5. udkast/ opdateret se bilag) udsat til 16/1 13
5. I-pads el tablets orientering og plan for intro. John orienterede,
afventer svar fra Lars Peter Schou. Sættes på som punkt på dialogmødet
med KFU d.16/1
6. Legepladser (Anette) drøftelse fandt sted Anette kontakter Peter
Henneby
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7. Stednavne (Anette) drøftelse fandt sted på baggrund af anettes
orientering om forespørgsler og de mange forskellige systemer. Anette
undersøger nærmere hos Peter Henneby, Landdistrikternes Fællesråd og
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på afklaring af, om
det er et generelt problem.
8. Dialogpunkter til mødet med KFU d. 16/1 13.
John fremsender følgende punkter:
1. Økonomi/indkøb af tablets
2. Stednavne
3. Mobildækning
4. Fælles (KFU/Landsbyrådet) markedsføring af landsbyerne
9. Kommissorium for revidering af landdistriktspolitikken (bilag)
Taget til efterretning
10. Høring ”den sammenhængende børne- og ungepolitik o-18 år” indtil
21/1 13.
Drøftet: Hvordan hænger politik og økonomi sammen? Savnes: hvordan
skal den efterleves/ implementeres og hvornår? Mål uden deadline er
drømme. Mål uden midler er fatamorgana.
Input til John inden 13/1 gerne før. John samskriver - rundsender forslag.
11. Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende
bestyrelsesmøder.
8/1 2013 kl. 19 – 21.30 Kultur.punkt Siem Forsamlingshus (Kulturrådet)
16/1 2013 kl. 16.30 – 17.30 Dialogmøde KFU mødelokale 1, Rådhuset i
Støvring
16/1 2013 kl. 17.30 – 19.30 Bestyrelsesmøde mødelokale C oven på
biblioteket i Støvring
5/2 2013 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde
20/3 2013 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde
30/4 2013 kl. 17 – 20 Projektansøgninger
16/5 2013 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde
16/5 2013 kl. 19 – 21.30 møde med rep. og valg til bestyrelse
16/5 2013 kl. 21.30 – 22 kontirtuerende møde.
Besigtigelsestur og dialogmøde Byråd og Landsbyråd ny dato?
Ansøgningsfrist d. 2/4 13 kl. 8.00
12. Orientering til pressen (John) ingen
13. Evnt.
Kulturrådet forespørger om Landsbyrådet vil give et økonomisk bidrag til
det fæles projekt Kultur.punkt. Sættes på som punkt d. 16/1 13
Mona orienterede om vejen til nu igen at have fået gadelys i Oplev.
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