REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

28.04.2015

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Lille Brøndum Forsamlingshus
Lille Brøndumvej 7, Lille Brøndum, 9574 Bælum

Til stede:

Afbud fra:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

Lisbeth Nørgaard, Britta Kiis, Michael Frederiksen, Ole Nørgaard, John E.
Sørensen, Anette Tedaldi, Lene Nygaard, Lise Ravn Andersen Sara Tornøe,
Christina Thulstrup Nielsen
Charlotte Hansen
Anette Tedaldi
Christina Thulstrup Nielsen

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15.04.2015
Godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Projektpuljen 2015
i. Ansøgning fra Gerding
Der er modtaget 1 ansøgning fra Gerding (den havde forputtet sig i inboxen og blev derfor ikke
behandlet på mødet d. 15.04), der søger ca. kr. 15.000,00 til et nyt telt.
Bestyrelsen beslutter at Gerding får alle pengene til teltet.
ii. Runde 2
a. Annoncering
Der vil blive lagt et link på hjemmesiden, hvor der er adgang til ansøgningsskemaet. John
rundsender besked til landsbyerne. Derudover vil det blive annonceret i ”Rebild Kommune
informerer” i lokalaviserne, at der er ansøgningsfrist d. 1. juni 2015.
b. Ansøgningsskema
Sara har lavet et udkast til et ansøgningsskema der med enkelte rettelser blev godkendt.

b. Økonomi (Sara)
i. Eksakte tal (som fremlægges på repr. – mødet)
Tekniske vanskeligheder med økonomisystemet udfordrer endnu engang. Sara fremlagde tal
ud fra de seneste udskrifter – med usikkerhed for hvor mange projekter, der manglede at
blive udbetalt til (der kunne ikke trækkes detailposteringer). Det så umiddelbart ud til at der
ville være ca. kr. 216.000 til projektpuljens runde 2. Dagen efter mødet var
økonomisystemet oppe igen og viste (heldigvis) at der er ca. kr. 280.000 til fordeling (som
anslået på mødet d. 15.04)
c. Projektpuljen 2014
i. Status, redegørelser (Sara)
Næsten alle evalueringsskemaer mm er modtaget i CKF, tre projekter har fået udsættelse.
Der er sendt rykker til de sidste. Sønderup får ikke brugt deres pulje og pengene kommer
retur.
d. Gadelys på private veje og fællesveje
John fortæller om sin korrespondance med Ejvind vedr. gadelys.
Der er rettet henvendelse til TMU med spørgsmål vedr, sagen.
Vi afventer disse svar inden næste skridt vurderes
4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Det ordinære repræsentantskabsmøde
i. Afpudsning
Der er ikke noget at drøfte.
ii. Bestyrelse m. v.

Landsbyrådet
Dato 28.04.2015

Bestyrelsesmedlemmerne har hver især talt med mulige kandidater til bestyrelsen.
Det ser ud til at der er mindst de kandidater, der skal bruges.
5. Udvalgsarbejde
a. Tur/dialogmøde med byrådet d. 01.06.2015
Lisbeth, Ole og Charlotte har udarbejdet et forslag til en besigtigelsestur. Der skal udarbejdes
noget mere praktisk i forhold til forslaget. Turen vil gå til Skibsted, Dollerup, Gerding, SejlstrupFræer og St. Brøndum.
Sara og Lisbeth arbejder videre med planen, og Sara bestiller en bus ved Terndrup busser.
b. Dagpleje (Sara)
Sara orienterer om, at der nu er lavet et kort. Dagplejen arbejder på at få det til at spille
sammen med hjemmesiden.
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Amatør VM i cykling
Sara melder ud til landsbyerne, hvordan det vil komme til at foregå og at der vil blive brug for
nogen hjælpere. Sara kontakter Jacob mht. til det økonomiske.
b. Portalen
Den nye hjemmeside er snart klar til at gå i luften. Sara aftaler 2 kursusaftner for webmasterne
med CreateInside, 12. maj og 15. juni.
Kurset er ikke inkluderet i prisen for hjemmesiden, så der kommer en ekstraregning på ca. kr.
10.000 for at få to undervisere fra Århus ud.
7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
8. Ændringer i organisation
a. Ny formand i Sønderup
9. Orientering til pressen/offentligheden
John taler med Nordjyske d. 29.04.15.
10. Kommende mødedatoer og –emner
01. Juni Tur/møde med Byrådet.
11. juni kl. 17.00 Konstituerende bestyrelsesmøde
Administrationsbygningen Skørpingvej 7, 9575 Terndrup
17. juni Kgs. Tisted
kl. 17.00 Bestyrelsesmøde, behandling ansøgninger runde 2
kl. 18.30 Landsby besøg i Kgs. Tisted
25. august møde vedr. Vision 2025 med KFU, Kultur- og Fritidsudvalget Tid og sted oplyses senere.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt
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