REBILD KOMMUNE

Referat
Landsbyrådet

Mødedato:

21/3 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Anette, Mejlbyvej 85, Mejlby, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 21/3 2012

Fraværende:

afbud fra: Pia

Refarat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Mona

Referant: Anette

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde 19/1 12. Referat godkent
3. Siden sidst:
a. Logo: Landsbyrådet RK - indkomne forslag bilagt, forslag rundsendes
sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmøde.
b. Kultur i landdistrikterne, intet nyt
c. Mobiltelefoni, TDC,3 og telenor bliver indkaldt til møde den 29/3
d. Energi til ildsjæle, skriftlig orientering fra Pia
e. Forum, der skal gøres opmærksom på når der er indlæg på forum. Vi skal have
lavet opfølgning på rettiheder osv. Særskilt punkt til næste møde.
f. Projektpulje til byzonebyer se nyhed på www.rebild.dk
g. Grøn vækst puljen, skriftlig orientering fra Pia
4. ”Den muntre farende svend fra by til landsby i Rebild Kommune.”
Skal der være en bog?
På baggrund af erfaringerne med landsbyjulekalenderen, vil vi ikke, på nuværende tidspunkt,
videre udvikle på projektet.
5. Landsbypedel, det videre forløb (udspil Susanne) – se 3.d.
I forlængelse af det offentlige møde med besøg fra Jyderup, har Susanne lavet et oplæg,
vedhæftes som bilag. Det ser vi som et godt grundlag til at arbejde videre med på næste møde.
6. Forsikringsspørgsmål i forbindelse med vores projekter (Johnny)
Landdistrikternes Fællesråd kan ikke hjælpe pt. Men Johnny henvender sig igen ang. videre
forløb.
Det drejer sig om tyveri/brand/hærværk/storm osv.
7. Ansøgninger til projektpuljen puttes i dropbox efter ans. fristen.
Hvem vil gerne have tilsendt ansøgningerne i papirudgave?

Mona, Lisbeth, Michael, Helge og Anette
8. Grovplan for møde med rep. + valg
Forskellige forslag fremme, vi har selv nok emner
På valg, Susanne, Anette, Helge og Johnny
9. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
10/4 ansøgningsfrist til projektpuljen
25/4 bestyrelsesmøde – uddeling af projektpuljemidler
8/5 bestyrelsesmøde med efterfølgende møde med repræsentantskabet, valg til bestyrelse
og konstituerende møde.
21/5 Besigtigelsestur og dialogmøde med Byråd.
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10. Orientering til pressen (John) Intet
11. Evnt.
Hvad skal vi med varmekilder på landet fremover ?
Solbjerg bliver foreslået til afholdelse af repræsentantskab møde.
Ref. Anette

Fra Dagsordenen de skriftlige orienteringer fra Pia:
3 d. Energi til ildsjæle – 4. modul d. 23-24/3 – mange samarbejdsprojekter/
arbejdsgrupper er i gang på tværs af landsbyer og byzonebyer på tværs af centre og på
tværs af ildsjæle og forskellige centre. F.eks. ”Meningsfuldt arbejde” bliver til en model
med forskellige teams der kan rykke ud til forskellige opgaver til støtte for lokalområder.
(så egentlig er funktionen landsbypedel på vej til at blive en unik model Rebild til støtte for
alle lokalområder)
Landsbyrådet er velkommen i arbejdsgruppen som mødes mandage kl. 13 – 15.
3 g. Grøn vækst puljen – skema udsendt til deltagende mødesteder bilagt
Der søges via kollektive ansøgninger medfinansiering til de aktive mødesteders egne bidrag
hos landsbypuljen og hos byzonebypuljen med henblik på at løfte så mange kommunale
kroner som muligt inden grøn vækst puljen søges.
Pia
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