DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde
Dato:

13. november 2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00

Sted:

Til
stede:

Merete Langeland
Birgit Christensen
Per Svarre Petersen
Lilli Brunø
Carsten Bojesen
Jørgen Nielsen
Rica Jensen
Lene Nygaard

Afbud:

Michael Frederiksen

Ordstyrer: Lene

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden.
Dagsorden godkendt – vi bytter dog om på rækkefølgen. Handleplaner
og dialogmøde har førsteprioritet.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 10/10-17.
Godkendt.
3. Orientering fra formanden (næstformanden, da der er afbud fra
formanden), herunder igangværende sager.
a. Diskutere retningslinjer for uddeling af midler fra
Projektpuljen 2018.
De nuværende retningslinjer er vedhæftede og der ønskes
en generel drøftelse af disse.
Drøftelse af om og evt. hvor store beløb der skal afsættes
til Landsbyrådets egne projekter.
Fortsat deltagelse i Landsbystafetten.
Udsættes til næste møde.
b. Forberedelse til dialogmøde med KFU
Der ønskes en drøftelse af og forslag til emner til drøftelse
med KFU.
Forslag til emner:
1. Landdistriktspolitikken og handleplaner. Hvordan skal
de føres ud I livet? Hvilke opgaver vil /kan KFU påtage
sig?
2. Evaluering af denne valgperiode. Hvad skal bringes med
videre til det nye KFU?
3. ……..
Der nedsættes et udvalg, der udarbejder en dagsorden til
dialogmødet.
Fokus på pkt. 1.! Handleplanerne skal på KFU dagsordenen til
det møde de skal have umiddelbart efter dialogmødet.

Hvilke problemstillinger er det relevant at drøfte på
dialogmøderne? Fx Opfølgning på handleplaner
Fremtidig mødekadence: 2-4 gange om året?
Merete og Michael udarbejder oplæg til dagsorden til KFU.

4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Struktur for arbejdet i bestyrelsen: Godkendelse af pjece.
Teksten til pjecen er vedhæftet til endelig godkendelse.
Skal sættes op som en A5. Hos grafiker eller kan nogen
selv? – forslag/ønsker til billeder modtages.
Jørgen finder billeder. Sara sender til grafiker.
Til hjemmesiden tager vi billede af bestyrelsen – Jørgen
medbringer kamera.
b. Det videre arbejde med handleplanerne?
De reviderede handleplaner er vedhæftet. Der ønskes en
drøftelse af det enkelte indsatsområde med henblik på
færdiggørelse til godkendelse og videre arbejde med KFU.
Handleplanerne blev gennemgået og der er tilføjet/rettet. Sara
tilføjer i kolonnen med indikatorer/effekt og sender ud til
bestyrelsen + forbereder sagsfremstilling til KFU.
5. Udvalgsarbejde
Valgmøde den 6. november i Rebildcenteret.
Evaluering af det afholdte valgmøde.
Politisk opfølgning på debatten. Er der pkt. vi skal tage op
overfor KFU på dialogmødet?
Forslag til forbedringer til kommende valgmøder.
Fungerede rigtig godt med oplægsholder/ordstyrer
For lille lokale ift. antallet af kandidater.

6. Fra udviklingskonsulenten
Drøftes under andre punkter.

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne.
Forslag om at nedsætte et udvalg, der kan arbejde med et
nyhedsbrev fra Landsbyrådet til medlemmerne fx efter hvert
møde eller hvert kvartal.
God idé – vi drøfter det igen på næste møde.
8. Orientering til pressen/offentligheden

Skal Landsbyrådet være aktive i forhold til KV17?
Skal vi tage initiativer såsom læserbrev, artikler eller lignende?
Merete kontakter Michael ift. evt. læserbrev.

9. Kommende mødedatoer og –emner
Sara arrangerer forplejning

10.
Eventuelt
Varmeprojekt: Gravlev, Fræer, Hellum-Torup-Siem, Buderupholm er
med. De er inviteret til infomøde d. 29. november. Vi afventer hvad der
kommer ud af det.
Planlægning af fælles landdistriktskonference sidste weekend i oktober
2018, planlægning er i gang.

