Referat
Mødedato:

16/5 2013

Mødetidspunkt: 17.00 – 18.30 Bestyrelsesmøde
Sted:

Sønderup Forsamlingshus

Landsbyrådet
Dato 16/5 2013

Fraværende:

afbud fra: Helge

Dagsorden til Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 30/4 13 godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John orienterede om orientering fra Lars
Peter Schou. Korrespondance er rundsendt til bestyrelsen.
b. I-pads el. tablets John – introduceres i starten af
bestyrelsesmødet d. 10/6 kl.17
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
fra pkt. 9.4 til pkt. 12 ( 6. udkast/ opdateret se bilag) gennemarbejdet.
5. Evaluering af Landdistriktspolitikken
Landsbyrådets evaluering af indsatserne / målene hvordan?
A3 overblik fra landdistriktskonference Rebild 13 over indsatsområder i
nuværende landdistriktspolitik sendes til bestyrelsen.
Michael og Lisbeth evaluerer og laver udkast til nye indsatsområder –
rundsender til bestyrelsen for kommentarer - drøftelse på mødet d. 24/6
6. endelig afpudsning af møde med Repræsentantskabet
7.Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende bestyrelsesmøder.
29/5 2013 kl. 17 – 21.30 Besigtigelsestur og dialogmøde Byråd og
Landsbyråd afgang fra Solbjerg Forsamlingshus kl. 17.
10/6 2013 kl. 17 – 21 Bestyrelsesmøde, intro Tablets og behandling af
ansøgninger om puljemidler runde 2.
24/6 2013 kl. 17 – 17.30 ekstraordinær generalforsamling – herefter
bestyrelsesmøde til 19.00
8. Orientering til pressen (John)
9. Evnt.
- Pia indhenter tilbud på opgradering af landsby-hjemmesiden, så den kan
spille sammen med windows 8 og eksplorer 10.
-

Pia undersøger mulighederne for endnu et kursus i billedredigering for
nye webansvarlige.
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Landsbyrådet
Dato 16/5 2013

-

Lisbeth gjorde opmærksom på, at nogle ansøgere søger til de samme
projekter både hos Landsbyrådet og hos St. Brøndum sparekasses
legatfond. – vi bør præcisere på ansøgningsskemaet, at det skal fremgå,
hvor der ellers søges.

-

Anette tilmelder sig Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
Sommerhøjskole om fremtidens landsby i uge 33 på Fyn.
Pia deltager også, er bedt om at holde oplæg om projekt ”Energi til
ildsjæle” og affødte projekter - landdistriktsudvikling i Rebild Kommune.
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