REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

01.10.2014

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Anette Tedaldi
Mejlbyvej 85, Mejlby, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 01.10.2014

Til stede: Anette, Ole, Michael, Britta,
John, Lisbeth, Lene, Sara
Afbud fra: Charlotte

Fraværende:
Ordstyrer: Anette
Referent: Sara

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt vedr.
Landsbystafetten.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21.08.2014
a. Referat godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Bolig-/ejendomsfinansiering på landet
1. Der er indkaldt til tværkommunalt møde d. 3. november mellem 5
nordjyske kommuner og 5 pengeinstitutter. Der indsamles
eksempelhistorier. Flere historier søges. John indsamler. Historier
sendes til John senest 25. oktober.
2. Generel debat om landsbyernes udfordringer og snak om
betydningen af netværk og fælles organisering af indsatsen for at
skabe udvikling.
b. Landsbyrådets benævnelser/udtryk
1. Bestyrelsen overvejer at ændre i benævnelserne, så der ikke opstår
forvirring om, hvorvidt det er Landsbyrådet(s repræsentantskab)
eller bestyrelsen der er tale om, når der siges Landsbyrådet. John
kommer med et forslag til et senere møde.
4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. LAG Himmerland, bestyrelsen:
1. Der er afholdt generalforsamling og valg til bestyrelsen i den nye
LAG Himmerland. Der er indvalgt 5 repræsentanter fra Rebild
Kommune til bestyrelsen. Yderligere information kan findes på
http://www.lag-himmerland.dk/
2. LAG Himmerlands nye bestyrelse skal inden årets udgang have
udarbejdet en strategi for LAG’en arbejde i den kommende periode.
Landsbyrådet har følgende input til LAGens strategi:
1. Arbejd for mobil- og bredbåndsdækning i alle områder
2. Lettere sagsbehandling både for private og særligt for erhverv
3. Gør det attraktivt at bo i landdistrikterne – brug erfaringer fra
”Ændrede livsformer i landdistrikterne”. Netværk og
samarbejde mellem byer.
4. Sats på projekter, der skaber merværdi for andre end den
kreds, der konkret søger penge til projekter.
5. Projekter kan ikke blive for store
6. Overvej om kommunen eller andre kan være behjælpelig med
regnskaber mm. for at gøre arbejdet lettere for de frivillige.
7. Den administrative procedure skal lettes
5. Udvalgsarbejde
a. Budget 2015 – 2018
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1. Landsbyrådet har ikke indgivet høringssvar. Vi har konstateret at der
er afsat midler lige som de foregående år.
b. Landsbyportalen (Camilla, Sara, Lene, Ole og John)
1. Status: Arbejdsgruppen har mødtes og aftalt slagets gang. Camilla
og Sara arbejder med hjemmesiden ud fra det aftalte. På mødet
forventede Sara, at der ville være sket tydelige ændringer på
hjemmesiden inden udgangen af oktober.
Efterskrift: Gentagne tekniske vanskeligheder med hjemmesiden
spænder ben for tidsplanen. Hjemmesiden er opbygget i et system,
som ingen længere bruger, og det giver problemer. I CKF er vi i
dialog med det nye hostingfirma, som har en ekstern konsulent, der
kan yde support til den nette sum af 800 kr. i timen, Vi forudser, at
det kan ende med at blive en virkelig dyr oprydning, så vi indhenter
tilbud på nogle alternative og mere fremtidssikrede løsninger.
c. Dagplejere, henvendelse (Charlotte og Anette)
1. Sara holder møde med Helle fra dagplejen og Kenneth fra Kort
&GIS i uge 41 med henblik på at få tydeliggjort, hvor i kommunen
der findes dagplejere – også i landdistrikterne.
d. Folder vedr. Landsbyrådet
1. Lise har lavet et udkast ud fra aftaler på sidste møde. Det
eftersendes til bestyrelsens medlemmer.
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Vision 2025
1. Punktet blev gemt til sidst på mødet, så vi nåede ikke så langt
omkring emnet, som planlagt. Sara opfordrede til at nærlæse
byrådets vision med fokus på, hvilke muligheder den kan give
Landsbyrådet.
7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
a. Ingen bemærkninger
8. Ændringer i organisation
a. Ingen bemærkninger
9. Orientering til pressen/offentligheden
a. Ingen bemærkninger
10. Kommende mødedatoer og –emner
a. 22.10. Møde med CKF (Michael og John)
1. Emner: økonomi og kørsel,
b. 11.11. Møde med KFU i Terndrup, kl. 16.30
1. Emner: Belåning, mobildækning og bredbånd, markedsføring for
landdistrikter samt evt. emner der udspringer af Vision 2025
c. 25.11. Bestyrelsesmøde 17-19,
1. 25.11. Dialogmøde: Landsbyrådet og alle de lokale
bestyrelser/borgerforeninger, kl. 19-21-30,
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1. Emne/tema: Datoen skal meldes ud nu, John sender foreløbig
invitation ud. Lisbeth spørger i Siem forsamlingshus. Sara spørger
Bjarne om han vil holde oplæg om Landsbystafetten.
Landdistriktspolitikken skal også på dagsordenen i en eller anden
form.
d. 03.12. Decembermøde/julemøde, hos Lise i Byrsted
11. Eventuelt
a. Landsbystafetten. Dagsordenspunkt eftersendt.
1. Der skal gøres reklame for det i god tid, så der kommer flere
ansøgere.
2. Fortsætte efter samme model med infomøde mm
3. Evaluering sammen med de andre råd – arbejdsgruppen, Lisbeth,
Britta.
b. Sara rundsender excel ark med alle kontaktpersoner til bestyrelsen.

