REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

1. november 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 18.45

Sted:

Rebildcentret
Røde Møllevej 4, Thingbæk
9520 Skørping

Dato: 01.02.2016

Til stede:

Michael Frederiksen
Merete Langeland
Birgit Christensen
Rica Jensen
Ole Nørgaard
Jørgen Nielsen
Carsten Bojesen
Lene Nygaard
Sara Tornøe

Afbud fra:

Lilli Brunø

Ordstyrer: Merete Langeland

Referent:

Lene/ Sara

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 3b og 4c

2. Godkendelse af referat fra møde d. 26/09 – 16
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Kørselsafregning
Sara har rundsendt skema – udfyldes til mødet i december eller
sendes elektronisk til Sara
b. Der har været et par artikler i Nordjyske. Pressen er meget
interesseret i forhold til Landdistriktspolitikken.

4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Opfølgning på efterårsmøde (Endelig plan)
Alt ok. Vi kunne ønske større tilslutning. Har talt om hvordan vi
som Landsbyråd bliver bedre til at formidle ud. Det er besluttet
at bruge Facebook. Næste skridt er at afdække om det er at
oprette egen side, bruge Rebild Kommunes side eller måske
Ildsjæle i Rebild Kommune.
b. Landsbyernes hjemmesider (bliver de anvendt?)
Hjemmesiden er vigtigt som landsbyernes billede udadtil – ex.
for dem der har ønske om at bosætte sig på landet, derfor
opfordres landsbyerne til at få deres side opdateret. Der er ide
om at udbydes workshop for interesserede webansvarlige.
c. Bestyrelsens størrelse
Dialog om fordele og ulemper ved bestyrelsens størrelse på ni. Er
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den for stor eller kan den reduceres til syv eller fem. Oprindelig
blev der valgt tre fra hver af de gamle kommuner efter
kommunesammenlægningen. Konklusionen nu er, at vi
fastholder bestyrelsens størrelse.

5. Udvalgsarbejde
a. Status på landdistriktspolitikken
Politikken er klar til opsætning og politiks behandling, når inputs
fra aftenens debat er tilføjet.
b. Landsbyhøjskole
Merete orienterede om status. Der er holdt møde mellem de tre
himmerlandske kommuner og DGI. Datoen bliver 10.-12. marts.
(Datoen er efter mødet ændret til 17.-19. marts af hensyn til
lokalebooking) Invitationer kommer inden jul.
c. Samarbejdet med fritidsrådet om aftenarrangementer
Er sat lidt i bero mens der arbejdes med landsbyhøjskole

6. Fra udviklingskonsulenten

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
a. I forbindelse med høring af landdistriktspolitikken

8. Ændringer i organisationen

9. Orientering til pressen/offentligheden
a. I forbindelse med høring af landdistriktspolitikken

10.Kommende mødedatoer og –emner
6. december 2016 Bestyrelsesmøde/julemøde
1. februar 2017 Bestyrelsesmøde
1. marts 2017 Ansøgningsfrist til projektpuljen
17.-19. marts ”Giv merværdi til dit lokalområde” (landsbyhøjskole)
14. marts 2017 Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde
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26. april 2017 Bestyrelsesmøde/Årsmøde
30. maj 2017 Rundtur og dialogmøde med byrådet
8. juni 2017 Bestyrelsesmøde

11.Eventuelt
a. Carsten orienterede om Nærvarmeprojekt i Fræer
b. Rica orienterede om Klyngesamarbejde i Rebild Øst

