REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet
Mødedato:

5/5 2010

Mødetidspunkt: 17 - 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hjeds kultur- og forsamlingshus, Kirketerpvej 60,
Kirketerp, 9541 Suldrup

Landsbyrådet
Dato

Fraværende: afbud fra Ole
Referat for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer:Anette
2. Godkendelse af referat fra 25/3 10. Godkendt
3. Siden sidst:
a. Afpudsning af møderne d. 5/5 2010.
- regnskab
- overrækkelse af præmie
-

Kultur i landdistrikterne
Bosætningsprojekter
kortlægning af stier
trafiksikkerhed
kulturuger 37-38

Opgaverne blev fordelt.

-

Forum på landsbysiden

Pia har lagt en masse relevante landdistriktsemner og spørgsmål ind.
Vi venter med at gå i luften indtil:
Bo har rettet alle de engelske ord
Pia meddeler landsbyrådet når det hele er på dansk
Landsbyrådet prøver først selv – hver især kræfter med at finde ud af hvordan de åbner op for
dialog/debat og bruger forum.
Landsbyrådet og Pia mødes til feedback og Pias gennemgang af mulighederne på forum hos
Susanne d. 18/5 kl. 18.30, her tages stilling til hvornår forum åbnes på hjemmesiden,
fordeling af emner og pressestrategi.
Landsbyrådet ønsker kun den nye tæller synlig på hjemmesiderne. Pia undersøger hvordan
den anden tæller stadig kan hentes frem af landsbyrådet og Pia, så vi kan have fornemmelse
af, hvor længe der bliver zappet rundt på vore sider.

- projektvejledning – ”Den gode ansøgning”
Pia orienterer/ minder om

- værktøjskassen – gave
De landsbyer, som ikke deltager i mødet, må selv hente deres værktøjskasse på det gl.
Rådhus i Terndrup. Henvendelse Kultur og Fritid.

- konstituering
- div.
b. Landsbyrådets deltagelse d. 11/5 og 29/5 Bosætningsprojektet?
11/5 deltager Johnny, Lisbeth og Anette
29/5 deltager Susanne, Johnny, Lisbeth og Anette

c. fra forvaltningen
Pia orienterede bl.a. om forestående besparelser på 100 mio. over de næste 3 år.

Landsbyrådet
Dato

4. Godkendelse af program for tur/dialogmøde for byråd og
landsbyråd d. 1/6 2010
Program godkendt

Underholdning?
Helge har lavet aftale om et lille indslag kl. ca. 20.30 - 21

5. Punkter til kommende møde d. 21/6 2010.
Godkendelse af referat fra 5/5 2010
Evaluering tur/dialogmødet 1/6 2010
Plan for revidering af landdistriktspolitik
Emner og materiale til dialogmødet med KFU d. 11/8 2010
Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet 11/8 2010
Siden sidst: venskabsbysamarbejdet – bosætningsprojektet m.m.

6. Orientering til pressen
Der orienteres fra rep.mødet

7. Evnt.
Ref. Pia

