REBILD KOMMUNE
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Landsbyrådet

Mødedato:

6/1 2011

Mødetidspunkt: 17 – 20.00 Bestyrelsesmøde (bemærk sluttidspunkt)
Sted:

Mødelokale 1. , Terndrup (bemærk nyt sted)
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Fraværende: afbud fra Susanne
Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John
2. Planstrategi – Landsbyrådets input - Merete Aagaard fra Teknik og Miljø
orienterede om arbejdet med de 2 af 6 punkter i planstrategien :
Befolkningsudvikling og Bymønster. Drøftelse fandt sted.
3. Kanalstrategi – Landsbyrådets input – Claus Holm fra Borgerservice
orienterede og drøftelse fandt sted.
Input til høringssvar skal fremsendes til John senest lørdag d. 12/2
2011. John fremsender forslag til høringssvar til kommentarer i
bestyrelsen.
Landsbyrådet var nærmest chokerede over at ingen i bestyrelsen var klar
over at det er besluttet at nedlægge borgerservicefunktionerne i Terndrup
og Nørager.
Borgerservice – samarbejde med bibliotekerne Claus Holm deltager
med begge punkter.
Claus orienterede og samlede input fra landsbyrådet.
4. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 9/12 10.
Godkendt, det skal dog præciseres at både Lisbeth og Mona havde sendt
afbud.
5. Siden sidst:
a. Ny administrationsstruktur Rebild kommune
link i sidste referat kunne ikke bruges – fremsendes til bestyrelsen som PDF
fil.
b. Landsbybesøg i Nysum
Nysum vil gerne stille op til besøg af andre landsbyer, udmelder dato efter
næste bestyrelsesmøde.
c. Adventskalender 2010 evaluering
Den svipsede desværre for Smidie i år. Ros til Bodil fra Aarestrup og Jørgen
fra St. Brøndum.
d. Stiprojektet
Inspirerende temadag om ”Stier og Friluftsliv” planlægges om muligt enten
søndag d. 13/2 2011 eller d. 6/3 fra kl. 10 – 15. Så snart alle aftaler er på
plads inviteres alle interesserede.
e. ”Energi til ildsjæle”
intet nyt – afventer svar på ansøgninger Indenrigsministeriet til marts.
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f. Kultur i landdistrikterne – forslag fra V. Hornum
John har talt med Ann Britt (forslagsstiller). John kontakter landsbyrådene
fra MariagerFjord og VestHimmerland og koordinerer et planlægningsmøde.
Målet er nedsættelse af en tværkommunal ildsjælegruppe til videreførelse af
samarbejde omkring Kultur i landdistrikterne.
g. Nedlæggelse af valgsteder
drøftelse af problematikken og læserbrevene.
h. Faldefærdige huse
Drøftelse af henvendelse til TMU og øvrige politikere, samt det positive svar
fra Anny Winther. Henvendelse og svar bilægges dette referat.
6. Høringssvar trafiksikkerhedsplan
Høring Trafiksikkerhedsplanen de 4 hæfter er fordelt på 4
bestyrelsesmedlemmer, som kommer med oplæg på mødet d. 6/1. 2011.:
Trafiksikkerhedsplanen - Lisbeth
Trafikplanen - Michael
Tilgængelighedsplanen – Ole
Stier – Anette
Oplæg fra de ansvarlige for gennemgang af høringsmaterialet, drøftelse
fandt sted. Flot og urealistisk, landdistrikterne er skåret over en´ kam,
ingen landsbyer nævnt ved navn, det er kun hensigter – ingen kan være
uenige i dem, savner prioriterede handleplaner – økonomi? - mål uden
deadline er drømme.
Anette er skuffet over at forslaget fra borgermødet ikke er medtaget: at det
blev anbefalet, at der afsættes penge til fundraiser, som kan søge midler
hjem , så flere projekter kan realiseres.
De respektive ansvarlige for de forskellige delplaner laver skriftlig opsamling
og mailer til John, som samskriver og indsender høringssvar. Skal være
John i hænde senest på lørdag.
7. Ansøgningsskema, retningslinier, indsatsområder, regnskabs- og
evalueringsskema ”Projektpulje til landsbyer med opland” 2011.
Retningslinjer og ansøgningsskema gennemgået. Pia tilretter og melder
ansøgningsfristen ud, når det reviderede er lagt på landsbyhjemmesiden.
8. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
- Lisbeth ønsker punkterne: ændrede skolebusruter og landsbyrådets folder
på på næste møde d.2/2 2011
- Møde med nyt Kulturråd (d. 7/3 11 er foreslået, tilbagemelding efter
kulturrådsmødet d. 12/1 11)
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- Møde med repræsentantskabet med valg til bestyrelse d. 5/5 2011
kl. 19 – 21.30 i Skibsted forsamlingshus (om muligt)
- inden da Landsbyrådets bestyrelsesmøde fra kl. 17 – 19 samme sted.
- konstituerende bestyrelsesmøde kl. 21.30 – 22.
- d. 30/5 11. Tur- og dialogmøde byråd og landsbyråd opfordring til
at sætte x i kalenderen i følgemail ved udsendelse af referat.
9. Orientering til pressen
John orienterer: faldefærdige huse og lukning af borgerservice. (2 historier)
10. Evnt.
- Henvendelse fra Skibsted, om Landsbyrådet havde været involveret i ny
busrute. Pia orienterede og svarer Mettea.
- henvendelse fra LAG-Brønderslev/ landsbyrådet i Brønderslev. De ønsker
oplæg om samarbejdet mellem Rebild kommune og landsbyrådet samt
samarbejdet med LAG-Himmerland d. 20/1 2011. Lisbeth tager med Pia
derop.
Ref. Pia
Bilag:
Landsbyrådets henvendelse af 30/12 2010 til TMU og øvrige politikere vedr.
faldefærdige huse, samt svar af 3/1 2011 fra Anny Winther.
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Bilag:
Fra: Anny Winther [mailto:anwi@rebild.dk]
Sendt: 3. januar 2011 13:23
Til: john@aa-trade.dk
Cc: D-Byrådet
Emne: SV: Faldefærdige huse
Kære John.
Tak for din nytårshilsen.
Ja, det var et ganske nyttigt arbejde Landsbyrådet lavede med registrering af faldefærdige huse. Jeg har en
klar fornemmelse af at ”listen” temmelig ofte er fremme. Der er allerede købt et gammelt hus op i Ll.
Binderup – og indenfor den seneste måned har der både været tale/mails om en ejendom ved Mejlby og én
ved Skårup. Der er således en håndholdt opfølgning og fokus på området, på trods af at vi ikke har haft
andel i den puljen til faldefærdige huse i 2010.
Vi har ydermere politisk vedtaget procedurer, således at de administrativt kan handles hurtigt, hvis der
pludselig er noget på tvangsauktion.
Med hensyn til puljen for 2011 har vi stadig ikke modtaget ansøgningsskemaer – jeg hører det skal via flere
ministerier, men det skal nok dukke op og komme til politisk behandling.

Venlig hilsen
Anny Winther
Tlf.: +45 99889900
Mobil: +45 30352123

Rådhuset
Staben
Borgmesterkontoret
· · +45 99889988 · raadhus@rebild.dk · sikkerpost@rebild.dk · www.rebild.dk

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennæv
adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den

Fra: John E. Sørensen [mailto:john@aa-trade.dk]
Sendt: 30. december 2010 21:34
Til: Bertil Flemming Mortensen Byrådsmedlem; Gert Fischer Byrådsmedlem; Leif Nielsen Byrådsmedlem;
Mogens Schou Andersen Byrådsmedlem; Morten Lem Byrådsmedlem
Cc: Anders Norup Byrådsmedlem; Annette Søegaard Byrådsmedlem; Anny Winther; Axel René Aubertin
Byrådsmedlem; Birgitte Juel Nielsen; Gert Jensen Byrådsmedlem; Helle Astrup Byrådsmedlem; Henrik
Christenen Byrådsmedlem; Jan Brøndum Byrådsmedlem; Klaus Anker Hansen Byrådsmedlem; Lene
Aalestrup Byrådsmedlem; Leon Sebbelin Byrådsmedlem; Mikkel Hoffmann Andersen Byrådsmedlem; Morten
V Nielsen Byrådsmedlem; Ole Frederiksen Byrådsmedlem; Per Vilsbøll Byrådsmedlem; Rikke Karlsson
Byrådsmedlem; Søren Konnerup Byrådsmedlem; Søren Søe-Larsen Byrådsmedlem; Thøger Elmelund
Kristensen Byrådsmedlem
Emne: Faldefærdige huse
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Til Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune
Som det er alle bekendt, er der i landsbyerne og i det åbne land i hele landet, en del dårligt vedligeholdte,
faldefærdige og forladte huse og bygninger. De findes også i Rebild Kommune. Disse huse og bygninger
skæmmer selvsagt omgivelserne og kan være medvirkende til at ”forskrække” potentielle tilflyttere. Man kan
vel roligt sige, at de ikke pynter på hverken omgivelserne eller kommunens renommé.
Det er også alle bekendt, at der i nabokommuner huserer spekulanter, som ser en god forretning i at opkøbe
huse og bygninger i denne kategori for efterfølgende at leje dem ud til socialt svagt stillede beboere med alt
hvad det fører med sig.
I 2009 gennemførte landsbyrådet, i samarbejde med Teknik og Miljø, en undersøgelse af problemet i Rebild
Kommune. Via vores repræsentanter, som er bosiddende i landsbyerne fordelt over hele kommunen, blev
der indhentet oplysninger om bygninger/huse, som der bør kigges nærmere på. Repræsentanterne er alle
udpeget via det lokale foreningsliv og har derfor et fornuftigt lokalkendskab og ved, hvor der er problemer
med disse bygninger.
Der kom ca. 20 adresser frem. Enkelte afstod, af forskellige årsager, fra at indberette adresser. Det er vor
opfattelse, at der i Rebild Kommune er ca. 40 af disse bygninger på mere eller mindre iøjnefaldende steder.
De indberettede adresser er alle tilgået Teknik og Miljø.
Som alle ved, har Staten i indeværende år afsat en pulje på kr. 150 mio., som udvalgte kommuner har haft
mulighed for at søge ind på. Rebild Kommune er en af dem. Tilgodesete kommuner har haft mulighed for at
hente kr. 3,00, hver gang de selv har bidraget med kr. 1,00.
I dagspressen har det været muligt at følge nabokommunerne, især Vesthimmerland, som har fået tilskud fra
denne pulje.
Som bekendt afstod Rebild Kommune fra at søge og dermed at deltage. Hertil har vi hørt forskellige
forklaringer. Flere politikere har givet udtryk for, at det var ærgerligt, at vi ikke kom med ”på vognen”. De
samme har givet udtryk for, at de er parate til at strække sig langt, hvis der opstår en tilsvarende eller
lignende mulighed.
Muligheden er der nu.
Der er på finansloven for 2011 afsat en pulje på 100 mio. som de såkaldte udkantskommuner har mulighed
for at søge ind på. Rebild Kommune er med i denne kategori. Forudsætningen i 2011 er at kommunerne har
mulighed for at hente kr. 2,00 hver gang man selv bidrager med kr. 1,00
I Rebild Kommune er vi rimeligt forskånet for spekulanterne, og det skulle vi gerne blive ved med at være.
Derfor skal der fra Landsbyrådets side lyde en kraftig opfordring til, at man søger om at få del i puljen og selv
afsætter midler. Det vil være et særdeles positivt signal at sende såvel til kommunens beboere som til
samfundet omkring os.
Vi er helt på det rene med, at økonomien i øjeblikket er stram, men det er vor opfattelse, at de investerede
penge kan komme hjem igen, helt eller delvist, bl.a. ved samarbejde med lokale ”græsrødder”
Vi håber og tror på at denne sag må få udvalgets og byrådets positive behandling.
I ønskes alle et rigtigt godt nytår.
Tak for godt og konstruktivt samarbejde.
Det glæder os til at føre videre og udvikle yderligere i det kommende år.
Med venlig hilsen
Landsbyrådet i Rebild Kommune
John E. Sørensen
Formand

Haverslevvej 68
Aarestrup
9520 Skørping
Tlf.: 98 375090 - 40 448090
Fax: 98 375310 Mail: john@aa-trade.dk
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