REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

17. maj 2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 18.30

Sted:

”Laden”
Gravlevvej 10A, Gravlev
9520 Skørping

Dato: 17.05.2017

Til stede:

Birgit Christensen
Carsten Bojesen
Jørgen Nielsen
Lene Nygaard
Lilli Brunø
Merete Langeland
Michael Frederiksen
Rica Jensen

Afbud fra:

Ole Nørgaard

Ordstyrer: Birgit Christensen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Møde med Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuners
Landdistrikts råd. Formænd og næstformænd er indkaldt
til møde med foreløbig to punkter på dagsordenen. 1.
Evaluering af højskoleweekend og 2. det fremtidige
samarbejde på tværs – form og indhold. Der ønskes en
drøftelse af om vi ønsker at indgå i dette samarbejde og
evt. hvordan.
Fra bestyrelsens side er der ønske om tættere samarbejde og
erfaringsudveksling
Evt. fælles landsbyrådsmøder så alle møder hinanden (og ikke
kun formænd/næstformænd)
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Opfølgning årsmøde
Udvalget består af Jørgen og Merete, som har fremsendt
invitation til årsmødet. Dagsordenen for mødet er fastlagt.
Der ønskes en gennemgang af programmet og en
drøftelse af og input hertil.
Der er fem ledige pladser i bestyrelsen der skal besættes.
Valgprocedure gennemgås af formanden.
Vedr. valg:
Ole har ønsket at udtræde af bestyrelsen
På valg:
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Michael Frederiksen
Lilli Brunø
Lene Nygaard
Ole Nørgaard – modtager ikke genvalg
Carsten Bojesen
Ikke på valg:
Birgit Christensen
Rica Jensen
Jørgen Nielsen
Merete Langeland
Suppleant Per Svarre Petersen vil gerne indtræde i bestyrelsen.
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer – hvis det kommer til
afstemning skal der skrives 5 navne på stemmesedlen.
Vedr. strukturen i bestyrelsesarbejdet:
Michael fortæller om den proces, der er i gang i bestyrelsen
Vedr. handleplaner
Merete styrer processen. Mødedeltagerne inddeles i grupper,
som arbejder med fire emner fra landdistriktspolitikken.
b. Opfølgning dialogtur
Der er nedsat et udvalg bestående af Rica og Lene, som
har udsendt program for turen. Der ønskes en drøftelse af
programmet. Afklaring af hvem der skal inviteres.
Skal nye byrådskandidater inviteres til at deltage? Ja – vi
forsøger at invitere gennem de nuværende byrådsmedlemmer.
Tilmeldingsfrist rykkes til d. 23.
Gennemgang af program.
Bus er bestilt hos Terndrup Turistfart
Dialogmødet: Michael styrer dialogmødet. Årsberetning.
Debatemner: Landsbyrådet vil gerne være mere synlige. Hvor og
hvornår skal landsbyrådet inviteres med om bordet?
Landdistriktspolitikken/handleplaner.
c. Struktur landsbyrådet
Det blev på sidste møde vedtaget at alle bestyrelsens
medlemmer skulle fremsende egne tanker om struktur for
landsbyrådets arbejde til Sara. Disse input er
sammenskrevet og vedhæftet. Ny struktur for
landsbyrådets arbejde er desuden på programmet til
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årsmøde, der ønskes derfor en drøftelse af punktet inden
årsmødet.
Gennemgang af de indkomne forslag. Sara tager inputs med og
skriver sammen. Vi tager emnet op igen på næste møde.

5. Udvalgsarbejde
a. Landsbybesøg: nedsættelse af udvalg
Der er forslag fremme om Mejlby som værter.
Lene har snakket med Mejlby, som gerne vil have besøg. Uge
34-35-36 (mandage undtaget). Forslag om onsdag d. 30.
august. Indleder med bestyrelsesmøde hos Lene. Lene arbejder
videre.
b. Carsten vil gerne orientere om projektet: "Varmeforsyning
til Landsbyer i Rebild Kommune".
Der er projekt i gang i samarbejde med Planenergi, Støvring
Kraftvarmeværk, Rebild Kommune, AAU, Landsbyrådet.
Materiale er sendt til alle landsbyer. Mangler fortsat
interessetilkendegivelser fra 1-2 landsbyer, der er interesserede i
at deltage i projektet og få lavet beregninger på mulige løsninger
i deres landsby.
Hellum er med.

6. Fra udviklingskonsulenten
LAG Himmerland – pga. nedskæringer er der meget begrænsede midler
til sekretariatet. LAG bestyrelsen har ansøgt kommunen om 60.000 om
året de næste tre år. ØU har udsat beslutningen til
budgetforhandlingerne. Det gir anledning til usikkerhed i bestyrelse og
sekretariat – de finder demotiverende at der ikke er kommunal
opbakning.
Integrationsarrangement på vej efter sommerferien
Klyngesamarbejde Rebild Øst: arbejdet er i gang.
Landsbyklynge på tværs af kommunegrænserne (Mariagerfjord, Viborg,
Rebild) Stenild er med.
Forespørgsel fra Skårup – opbakning fra bestyrelsen til at godkende
forespørgslen
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7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne

8. Orientering til pressen/offentligheden

9. Kommende mødedatoer og –emner
Sara laver udkast til møderække.

10.
Eventuelt
Borgermøde i Guldbæk – tre lodsejere vil gerne udstykke. Det er endnu
ikke afklaret hvad det ender med.

