REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

4. november 2015

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00

Sted:

”Det røde stuehus”
Nysumgaardvej 8, Nysum
9610
610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 04.11.15

Til stede:

Dorte Møller

Fraværende:

Merete Langeland

Michael Frederiksen

Carsten Bojesen

Anette Tedaldi

Charlotte Hansen

Lene Nygaard
Ole Nørgaard
Christina Nielsen
Sara Tornøe

Afbud:

Britta Kiis

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 07.09.2015
Referat godkendt med enkelte rettelser til pkt. 3a og 4a. Disse er tilføjet referatet.
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Forslag fra Lene Aalestrup angående rundtur og dialogmøde med
byrådet. Vi noterer Lenes bemærkninger og har dem i baghovedet, når
der skal planlægges næste gang.
b. Kørselsafregning for 2015
i. Sara rundsender skema + instruktion/eksempel
c. Invitation til at deltage I møde om integrationspolitik
i. Landsbyrådet takker pænt nej til at deltage i mødet, men vil
gerne være høringspart, når politikken er klar.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
Ingen bemærkninger
5. Udvalgsarbejde
a. Materialedatabase
i
Diskussion om form og indhold. Vi tænker nærmere frem
mod næste møde. Dorte undersøger om man har
tilsvarende andre steder og hvordan det fungerer.
b. Generel snak om udvalgsarbejde fremadrettet
i. ”når man er den, så er man den”
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Hjertestarterkursus
i. Materiale
fra
Trygfonden
sendes
ud
til
landsbyerne, som selv kan melde ind efter først til
mølle princippet.

Landsbyrådet
Dato 04.11.15

b. Portalen
i. Er oppe at køre. Der arbejdes fortsat på
værktøjskasser og div. indhold både i CKF og i
landsbyerne.
c. Budget 2016
i. Budgettet
medfører
ingen
Landsbyrådets økonomi

7. Oplysning fra bestyrelsen til medlemmerne
Ingen bemærkninger

8. Ændringer i organisation
9. Orientering til pressen/offentligheden
Michael skriver om mødet i aften samt den nye hjemmeside.
10. Kommende mødedatoer og –emner
Se årshjul
Næste møde d. 8. December hos Lene
11.
Eventuelt
Anette hilser fra Lise

ændringer

for

