Referat
Mødedato:

16/5 2013

Mødetidspunkt: 19.00 – 21.30 Ordinært repræsentantskabsmøde
Sted:

Sønderup Kultur- og forsamlingshus,
Hjedsbækvej 476, Sønderup, 9541Suldrup.

Landsbyrådet
Dato 16/5 2013

Landsbyrådets Repræsentantskabsmøde
d.16/5. 2013 kl. 19 – 21.30
i Sønderup Kultur- og forsamlingshus,
Hjedsbækvej 476, Sønderup, 9541Suldrup.
Referat:
17 landsbyer var repræsenteret hver med 1-2 personer derudover deltog 3 politikere og
landdistriktskonsulenten.
Formand John Sørensen bød velkommen
1. Valg af dirigent William Bluhme

Referent Pia

2. Formanden informerede om bestyrelsens arbejde I det forløbne år og rundede bl.a. emnerne:
Møder i bestyrelsen, Økonomien, samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget og Teknik og miljø udvalget,
indsendte høringssvar, invitation til landdistriktsministeren, landsbybesøg, mobildækning, landsbypedel,
projekt meningsfyldt arbejde, dagplejere på landet, faldefærdige bygninger, dagrenovation på landet,
landsbyrådets logo, stednavne, energiforsyning i landsbyerne, Tablets/ I-pads samt fremtidige opgaver.
Sluttede med at takke repræsentantskabet, Pia, Center Kultur og Fritid og resten af bestyrelsen for godt
samarbejde.
Ros til bestyrelsen for det store arbejde.
3. Økonomi blev gennemgået af Pia – taget til efterretning.
Regnskab 2012 for Landsbyrådet Rebild kommune.
Strukturtekst
Forbrug
2012 pr
27.04.2013
Landsbypulje - fast tilskud
Projektpulje
Projektpulje anlæg
Landsbyråd
Overført fra 2011 efter uddeling af 2012 puljen
Overføres til 2013

178.300
309.580
271.084
35.939

Korr. vedt.
Budget 2012

Restkorrigeret
årsbudget 2012

178.300
317.000
271.084
54.500

0
7.520
0
18.561
16.175
42.256

4. Indkomne forslag (senest 14 dg. før)
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev gennemgået af John Sørensen, drøftelse af småjusteringer,
som blev godkendt, ændringerne er vedhæftet dette referat og skal endelig godkendes på ekstraordinær
generalforsamling d. 24/6 kl. 17.00 i byrådssalen i Terndrup. Herefter skrives ændringerne ind i vedtægterne,
som så skal endelig politisk godkendes.
5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
På valg var:
Bestyrelsen:
Lisbeth Nørgaard St. Brøndum, Mona Lund Oplev, Ole Nørgaard, Lyngby, Michael Frederiksen, Skårup og
John E. Sørensen, Aarestrup alle 5 blev genvalgt.
Suppleanter :
Per Svarre Petersen, Sønderup, Lene Nygaard, Fyrkilde, og Mads Carlsen, Dollerup
6. Evt.
Debat:
Nyt liv i den lokale bestyrelse – hvordan???
Mona Lund, Oplev lagde op til debat – med inspiration fra foreningslivet i Oplev.
Herefter blev der suppleret med ideér , stillet spørgsmål og erfaringsudvekslet om foreningsliv i landsbyer.
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Ideer´ til og praksis om Modtagelse af – og integration af nye tilflyttere blev drøftet
Pia forsøger på opfordring at tilbyde endnu et kursus i billedbehandling for nye hjemmesideansvarlige.
Ansøgningsskema til projektpulje for landsbyer med opland kan fremover også hentes i PDF på
hjemmesiden. En landsby har haft problemer med at åbne wordskemaet.
Tilkendegivelser og drøftelser omkring følgende emner: Mobilmaster, Internet, dagplejere, dagrenovation,
tablets.
Der blev opfordret til at bruge Forum på landsbyhjemmesiden til debat, dialog og erfaringsudveksling.
Der blev opfordret til mere markedsføring og presse omkring Flextaxa – en brugerundersøgelse blev
foreslået.
Link til beskeder til Teknik og Miljø blev efterlyst, her er det:
http://www.rebild.dk/Teknik%20og%20Miljoe.aspx eller gå på www.rebild.dk - Klik på fanen Teknik og Miljø,
herefter kan man på mail kontakte henholdsvis ”Natur og Miljø” eller ”Plan Byg og vej” via mail.
Landsbyrådet opfordrede landsbyer til at melde tilbage, dersom de har lyst til at være arrangør af årets
landsbybesøg 2013 for beboere i alle andre landsbyer i samarbejde med Landsbyrådets bestyrelse (
højeste antal deltagere indtil videre er 30 personer) Landsbyrådet dækker udgifter til pølser, brød med
tilbehør samt en øl eller vand pr. deltager.
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