REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

28/9 2010

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup

Landsbyrådet
Dato 28/9 2010

Fraværende: afbud fra Susanne og Mona
Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth
2. Godkendelse af referat fra 11/8 10 Godkendt
3. Siden sidst:
a. Kultur i landdistrikterne
Evaluering d. 26/10 2010 kl. 19-21.30 i Kik Ind i Nørager
Invitationen sendes til Landsbyrådets repræsentantskab og
forsamlingshusene Arne inviterer kulturråd m.fl.
Landsbyrådet afventer udspil fra det nye kulturråd.
b. Kulturuger 37-38
Rebild kulturuger var godt besøgt – mange tilbud
Lisbeth orienterede om den nye folder om lokale kunstnere.
c. Projekt ”Energi til ildsjæle!”
Pia orienterede, LAG-Himmerland er nu ansøgt om midler
d. Forum
Vi skifter server omkring 1/10, så siden kan forventes nede en kort periode.
Pia beder Emaze ændre indlæg til svar og aktivere tæller på svar, og
undersøger hvem der kan slette hvad hvornår? Det skal fremgå af
vejledningen.
John giver endeligt grønt lys for åbning af Forum på hjemmesiden.
e. Julekalender 2011 – 2010?
Helge Qvistorff er i gang med research i landsbyerne – landsbyerne er
orienteret om julekalender 2011.
Ansøgning om midler til Landsbyrådets projekt ”Fra by til landsby i Rebild
kommune med den muntre farende svend” er sendt til LAG-Himmerland.
Pia efterlyser landsby aktører, som vil medvirke til hjemmeside julekalender
el. lign. i 2010.
f. Stiprojektet
Der er nu lavet en ny vejledning til elektronisk registrering af stier på kort,
som kan overføres til Skov- og Naturstyrelsens kort ”Ud i Naturen”,
vejledningen testes, det er som en film, der kører lidt hurtigt og ikke er
særlig tydelig. Vejledningen skal være let tilgængelig for alle inden
udsendelse. Der arbejdes på sagen.
Rebild kommune har som en af mange kommuner lagt billet ind som
pilotprojekt kommune i projekt ”Kløverstier” (Friluftsrådet og
Nordeafonden) 6-8 kommuner udvælges medio oktober. Kun byer med ca.
2000 indbyggere og derover er store nok til at deltage i første omgang.
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Men erfaringerne vil blive guf for det videre arbejde med stier i hele Rebild
kommune.
4. Planlægning af møde med repræsentantskabet d. 17/11 10
- Samspil mellem landsbyrådets bestyrelse og repræsentantskabet
- hvordan styrker vi det?
Drøftelse fandt sted. John, Michael, Johnny og Pia udformer herudfra
endeligt program.
Se bilag: referat fra planlægningsmøde 5/10 2010
5. Budget 2011 i høring fra 25/9 – 4/10 kl. 10
Kommentarer tilgår John, som formulerer endeligt høringssvar
6. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøde d. 17/11 10 kl. 17 – 19
- afpudsning af rep. mødet.
- Hvordan får vi føling med de landsbyer der aldrig møder op?
Repræsentantskabsmøde med bestyrelser og hjemmesideansvarlige d.
17/11 2010 kl. 19 – 21.30.
Pia sender mail ”Sæt x i kalenderen!” til hjemmesideansvarlige og
repræsentantskabet , som opfordres til at tage bestyrelsen med.
Endelig dagsorden udsendes senere.
7. Orientering til pressen
8. Evnt.
John inviterede til Reception på Aarestrupbogen d. 8/10 kl. 15-17
Johnny berettede om at Helen Eriksens bog ”Mere Mening” giver stof til
eftertanke, bogen gik videre til Michael.
John beholder ”Trods dårlige odds” lidt længere.
Lisbeth overtog Ravnkilde/Nysum bogen.
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