REFERAT
Mødedato:

20/3 2013

Mødetidspunkt: 17.00 – 19.12 Bestyrelsesmøde
Sted:

Michael Frederiksen, Skårupvej 78, Skårup, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 20/3 2013

Fraværende:

afbud fra: Mona

Helge

Dagsorden til Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 5/2 13 godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John orienterede, svar samlet og sendt til
landsbyerne – ikke alle har svaret. En mulighed kan være at presse
1-2 udbydere i et ommråde, dersom der kan skabes fælles fodslaw i
lokalåmrådet.
b. Landdistriktskonference Rebild 2013 Pia orienterede
c. legepladser Anette intet nyt – punktet glider ud
d. stednavne Anette Landdistrikternes Fællesråd har bragt temaet
op i nyhedsbrev på hjemmeside 21.feb.13
e. Kultur.punkt 2013 Kåring af vinderprojekt d. 23/3 13
f. Fremtidens dagtilbud, Johnny orienterede fra møde på
Comwell, der blev refereret fra gruppearbejde, afventer det samlede
referat Næste møde 4/4 13. Mange dagplejere er private både på
land og i by – en af de problematikker, som skal løftes i fornbindelse
med valgdebatter i efteråret.
g. Høring Kommuneplan. Rep. er opfordret til at byde ind.
Bestyrelsen forholder sig primært til 2.1.7.side 19 og skimmer
landsbyerne – tilbagemeldinger til John senest d. 27/3, hvorefter
John udarbejder udkast til høringssvar.
h. Årsmøde Landdistrikternes fællesråd ingen fra bestyrelsen
deltog.
i. Årsmøde for forsamlingshuse 19/3 2013 Anette og Pia
orienterede.
j. rute besigtigelsestur d. 29/5 13 – udsættes til ekstraordinært
møde
k. Samarbejdsprojektet i den østlige del af Rebild Kommune.
Pia orienterede
l. uformelt møde med rep. fra KFU d. 11/2 13. Positivt møde –
sagen betragtes som afsluttet.
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
der fortsættes fra pkt. 9. ( 5. udkast/ opdateret se bilag) 9.4 Vi afprøver ny
praksis vedr. referater på næste møde. Og fortsætter herfra.
5. I-pads el. tablets. Levering med kursus afventes. Følgende oplysninger
sendes til John: Hvilken udbyder hjemme, password og log in samt
mailadresse (g-mail kan oprettes).
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6. Revidering af vedtægter John tilretter udfra aftenens drøftelse.
7. Møde med repræsentantskabet d.16/5 13 – udsættes til
ekstraordinært møde
8. Evaluering af Landdistriktspolitikken
Landsbyrådets evaluering af indsatserne / målene hvordan? – udsættes til
næste ordinære møde
9.Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende bestyrelsesmøder.
2/4 2013 kl. 17 afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde med
punkterne 3 j. og 7 hos John. Pia kan ikke deltage.
30/4
16/5
16/5
16/5

2013
2013
2013
2013

kl.
kl.
kl.
kl.

17 – 20 Projektansøgninger, Terndrup
17 – 19 Bestyrelsesmøde, Sønderup forsamlingshus
19 – 21.30 møde med rep. og valg til bestyrelse
21.30 – 22 konstituerende møde.

29/5 2013 kl. 17 – 21.30 Besigtigelsestur og dialogmøde Byråd og
Landsbyråd
10. Orientering til pressen (John)
11. Evnt.
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