REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet
Mødedato:

11.Januar 2010

Mødetidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00

Sted: Hos Lisbeth, Askildrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping

REBILD KOMMUNE

Landsbyrådet
Torsdag den 11-01-2010

Fraværende: afbud fra Helge (syg) og fra Finna, (som trækker sig fra bestyrelsen).
Referat:
1. Ordstyrer : Michael
2. Godkendelse af referat fra d. 8/12 09 Godkendt
3. Siden sidst:
a. Bosætningsprojektet – kommentarer til rapport (Anette, Lisbeth og Pia)
Pia har sendt kommentarer vedr. stednavne og opfordring til at projektholderne får
mulighed for at kommentere og tilføje bemærkninger til ikke udfyldte felter.
Kommentarerne tilgår bestyrelsen.
Lisbeth modtager i løbet af denne uge bemærkninger fra den øvrige bestyrelse, og
samskriver landsbyrådets bemærkninger.
b. Kultur i Landdistrikterne – Katalog – opfølgning (John og Pia) John og Pia
orienterede. Bemærkningerne fra sidste bestyrelsesmøde er sat på dagsordenen på
styregruppemødet d. 27/1 10, hvor fordeling af kulturarrangementer også
besluttes.
c. Stiprojektet – status (Pia) opfølgningsmødet vedr. kortlægning af stier holdes
som fællesmøde for landsbyer og byzonebyer – ikke i forbindelse med
landsbyrådets repræsentantskabsmøde.
d. Årsmøde for forsamlingshuse – oplæg ”Kultur i landdistrikterne” (Pia) Pia
foreslår samråd for forsamlingshuse, at landsbyforeningerne inviteres med til
årsmøde for forsamlingshusene.
e. Kulturpenge overblik (skriv fra Arne Arildsen) eftersendes og bringes på
landsbysiden.
f.

Den gode ansøgning d. 19/1 10 (Pia) Pia orienterede tilmeldingsfrist 15/1
2010.

4. Finna Simonsen Gerding har meddelt sin udtræden af Landsbyrådets
bestyrelse. Taget til efterretning. Pia kontakter suppleant Hanne Sørensen, Siem,
som kan nå 3 bestyrelsesmøder inden hun så vil være på valg.
5. Principper for udbetaling af fast tilskud til landsbyer m. opland. Det faste
tilskud til landsbyer med opland udbetales, efter d. 28/2, når alle respektive
formænd har indberettet, hvem der er landsbyforeningens formand og hvem der er
landsbyens repræsentant i landsbyrådets repræsentantskab og dermed valgbar til
landsbyrådets bestyrelse samt aktivt CPR.nr. - Indberetningen foregår på
www.landsby-rebild.dk klik på ”Kalender” og derefter på datoen 28/2 2010. Der
udbetales herefter kun fast tilskud til de landsbyer, som har indberettet
inden 28/2 2010. Pia udsender nyhedsbrev.
6. Projektpuljen: Revidering til retningslinier og ansøgningsskema 2010
(prioritering) ”I 2010 prioriteres bosætningsfremmende projekter højest”, tilføjes
som 1. prioritet. Projekter som fastholder nuværende borgere i landsbyer med
opland og tiltrækker nye tilflyttere.
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Rapporten fra det tværkommunale bosætningsprojekt bringes på www.landsbyrebild.dk til inspiration, så snart den endelige udgave er klar.
Ansøgningsskemaet revideres udfra ovenstående til udgave 2010, som skal
anvendes.
Puljen samt ansøgningsfrist 20/3 2010 annonceres i ugerne 7 og 9. Derudover i
nyhedsbreve og på hjemmesiderne www.landsby-rebild.dk og www.rebild.dk.
Midlerne fordeles på landsbyrådets bestyrelsesmøde d. 25/3 2010. Svarbreve
primo april.
7. Årsplan for landsbyrådsarbejdet/ næste mødedatoer:
10/2 2010 repræsentantskabet deltager i Årsmødet for forsamlingshuse (dialog om
projekt ”Kultur i landdistrikterne” )
15/3 2010 bestyrelsesmøde i Skårup (planlægning rep.møde + dialogmøde/tur BY)
25/3 2010 bestyrelsesmøde i Terndrup (ansøgninger projektpuljen prioriteres)
5/5 2010 kl. 17 bestyrelsesmøde i Hjeds Forsamlingshus (tur/dialogmøde BY)
5/5 2010 kl. 19 – 21.30 Repræsentantskabsmøde med valg i Hjeds forsamlingshus
(Helge finder frisk og kompetent ordstyrer)
5/5 2010 kl. 21.30 konstituerende møde nyvalgt bestyrelse
1/6 2010 kl. 17-22 Besigtigelses tur /dialogmøde for byråd og Landsbyrådets
bestyrelse (projekter i den syd og vestlige del af Rebild kommune)
21/6 2010 Bestyrelsesmøde i Oplev (forberedelse dialogmøde med KFU bl.a
evaluering og revidering af Landdistriktspolitikken for Rebild kommune)
11/8 2010 (gerne kl. 17 og min. 1 time) Dialogmøde KFU og landsbyrådets
bestyrelse i forbindelse med KFU´s ordinære udvalgsmøde (bl.a hilse på,
evaluering og revidering af Landdistriktspolitikken for Rebild kommune og samspil
ml. landsbyråd og KFU)
8. Postvæsnet (John) Drøftelse fandt sted
9. Orientering til Pressen (John) intet presserelevant p.t.
10.Evnt.
- Værktøjskassen – landsbyrådets gave til landsbyerne – som udgives i februar
uddeles på repræsentantskabsmødet d. 5/5 2010. Pia sender meddelelse i
nyhedsbrev, når de kommer, og tilbyder landsbyerne, at ”værktøjskassen” kan
afhentes i Kultur og Fritid i Terndrup, dersom det er svært at vente til rep. mødet
d.5/5.
- Artikel ”Unge i bestyrelsen” – Pia sender artikel til landsbyrådets bestyrelse
- Adventhilsner fra Aarestrup og Smidie på landsbysiderne har givet en kraftig
stigning i besøgstallet især på de 2 landsbysider og portalen, men det har også
hævet besøgstallet på de øvrige sider. Ros til Bodil, Jørgen og Joakim.
- Mere liv på hjemmesiden – konkurrence på www.landsby-renild.dk for og
mellem landsbyerne: Fotos af ”Den bedste fastelavnsudklædning”. Hver landsby
lægger fastelavnsfotos på deres hjemmeside under ny bjælke ”Konkurrence”, som
Pia får lavet til brug for denne og kommende konkurrencer. Sidste frist for at lægge
fotos på landsbysiderne er d. 21/2. Anette udformer konkurrence tekst til
nyhedsbrev, som Pia udsender, John orienterer pressen, når vi er klar, Susanne
laver Diplom, Mona køber præmie til den vindende landsby. Alle kan stemme via
hjemmesideportalen. Sidste frist for afstemning er d. 7/3 2010. Vinder landsby
meddeles på portalen i uge 11 og vinderlandsbyen får direkte besked.
Ref. Pia.
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