REFERAT
Mødedato:

5/2 2013

Mødetidspunkt: 17.00 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Gregers Krabbe Friskolen, Haverslevvej 107,
Aarestrup, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 5/2 2013

Fraværende:

afbud fra: Michael og Helge

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Johnny

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
Fra dialogmødet med KFU d. 16/1 13 godkendt
fra bestyrelses møde d. 16/1 13 godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John orienterede – spørgeskemasvar fra
landsbyerne afventes
b. Landdistriktskonference Rebild 2013 bliver d. 24/4 13. Pia
c. legepladser Anette intet nyt
d. stednavne Anette orienterede om kontakt til Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter samt Landdistrikternes fællesråd, som
bringer problematikken op på deres hjemmeside.
e. Kultur.punkt 2013 Pia orienterede næste møde 26/2 13.
f. annoncering projektpuljen uge 8 + 11 samt på hjemmesider
Pia sender link til John, som videresender til repræsentantskabet.
g. Høring Kommuneplan fra 8/2 13 – møder i Skørping d.6/3 og
i Haverslev d. 14/3
h. Årsmøde Landdistrikternes fællesråd d.15/3 ingen deltager
i. Årsmøde for forsamlingshuse 19/3 2013 Anette orienterede
om den brede invitation, som er på vej.
J. Center Kultur og Fritid forbliver et selvstændigt center med
Claus Holm som chef. Pia orienterede
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
der fortsættes fra pkt. 9. ( 5. udkast/ opdateret se bilag)
punktet er udsat.
5. I-pads el. tablets John
Bestyrelsen overvejer deres mandat i bestyrelsen og anmoder om et møde
med KFU mandag eller torsdag i uge 7. John kontakter Lene Aalestrup.
6. Evaluering af Landdistriktspolitikken
Landsbyrådets evaluering af indsatserne / målene hvordan? – Papirudgave
af landdistriktspolitikken uddelt. afventer
7. Repræsentantskabet
Orientering om nye medlemmer i Askildrup, Ladelund og Nysum,
hjemmesiden opdateres herefter.
John rundsender ”sæt X i kalenderen d. 16/5” og anmoder ved den lejlighed
repræsentantskabet til at huske at bruge stednavne og opfordre
lokalområderne til det.
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8.Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende bestyrelsesmøder.
20/3 2013 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde, Skårup
30/4 2013 kl. 17 – 20 Projektansøgninger, Terndrup
16/5 2013 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde, Sønderup forsamlingshus
16/5 2013 kl. 19 – 21.30 møde med rep. og valg til bestyrelse
16/5 2013 kl. 21.30 – 22 konstituerende møde.
29/5 2013 kl. 17 – 21.30 Besigtigelsestur og dialogmøde Byråd og
Landsbyråd
9. Orientering til pressen (John) afventer
10. Evnt.
Johnnny: Fremtidens dagtilbud – der er inviteret 2 ekstra medlemmer fra
landsbyrådet d. 6/3 13. Da det er i dagtimerne kan kun Johnny deltage.
John: Vedtægterne skal revideres
Anette: orienterede om artikel i Års avis vedr. kreditforeningernes
indflydelse på udviklingen i landdistrikter.
Britta: opfordrede til at se Danskernes Akademi om landsbyer på DR K.
Bestyrelsen tilmelder sig selv hver især nyhedsbrev fra Landdistrikternes
fællesråd.
Nyhedsmail på rebild.dk virker ikke længere, Anette har gjort opmærksom
herpå på rette sted.
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