Referat
Mødedato:

29/5 2013

Mødetidspunkt:

17.00 – 21.30
Tur og dialogmøde Byråd og Landsbyråd

Sted:

Start og slut i Solbjerg Forsamlingshus, Solbjerg

Landsbyrådet
Dato 29/5 2013

Afbud fra: Britta, John og Helge fra Landsbyrådet og Thøger, Ole, Anders, Helle og Rikke
fra Byrådet.
Fraværende: Klaus Anker, Mikkel og Thomas

Referat: Programmet blev fulgt, Lisbeth Nørgaard, næstformand bød velkommen, og
havde som noget nyt uddelegeret ansvar for de enkelte besøg, uddeling af drikkevarer og
ordstyrerrollen til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som fuldt levede op til deres ansvar.

Besigtigelsestur/dialogmøde for Byrådet og Landsbyrådet
Onsdag d. 29. Maj 2013
program

Afgangs- og
ankomsttider

Hvad sker der

Hvem er inviteret

Kl. 17.00

Afgang med bus fra Solbjerg Forsamlingshus,
Fruerhusvej 30, Solbjerg, 9574 Bælum.
Rundturen omfatter besigtigelse af projekter, som
Landsbyrådet har støttet, samt drøftelser med de
lokale borgerforeninger. (øl + vand i bus)

Byrådet, Landsbyrådet,
Jes Lunde, Lars Peter
Schou,
Claus Holm og Pia
Bonde

Kl. 17.05

Ankomst til Ll. Brøndum, på deres aktivitetsplads/
legeplads. Vi ser forsamlingshuset, hører om livet i
Ll. Brøndum, ser og hører om støttede projekter og
om fremtidsplaner.

Byrådet, Landsbyrådet,
Jes Lunde, Lars Peter
Schou,
Claus Holm, Pia Bonde
og lokale
foreningsrepræsentanter

Vi kører via Smidie
Kl. 18.00

Ankomst til Horsens, ved deres trivselstelt med
bålplads og rådyrerne lige om hjørnet. Der er
mulighed for at nyde en pølse og samtidig høre om
fremtidsplanerne for Horsens.

Byrådet, Landsbyrådet,
Jes Lunde, Lars Peter
Schou, Claus Holm, Pia
Bonde og lokale
foreningsrepræsentanter

Vi kører via Skibsted, Svanfolk og Bælum
Kl. 19.30

Ankomst til Solbjerg, hvor vi bl.a. skal se det nye
tag på forsamlingshuset, se aktivitetsplads, grill
m.m. og høre om livet i Solbjerg samt deres
fremtidsdrømme.

Kl. 20.00

Til slut dialogmøde i Solbjerg Forsamlingshus,
mens der serveres lidt at drikke og tapas ved bordet
• Landsbyrådet (formanden) aflægger en kort
”årsberetning”
• Evaluering af turen og drøftelse af erfaringer
og udfordringer vedr. landsbyerne.

Kl. 21.30

Afgang fra Solbjerg Forsamlingshus i egne biler.

Byrådet, Landsbyrådet,
Jes Lunde, Lars Peter
Schou, Claus Holm, Pia
Bonde og lokale
foreningsrepræsentanter
Byrådet, Landsbyrådet,
Jes Lunde, Lars Peter
Schou, Claus Holm og
Pia Bonde
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Landsbyrådet
Dato 29/5 2013

Rute:

Afgang præcis kl. 17.00 fra Solbjerg Forsamlingshus – Ll. Brøndum –
Horsens – Skibsted – Svanfolk – Bælum - Solbjerg.

Smidie –

Vi effektiviserer: vi spiser mens vi lytter – så vi får bedre tid til dialog og holder
tidsplanen.
Vi sparer køretid fra og til administrationsbygning, og slutter (½ time før) - præcis kl. 21.30!

Dialogmødet:
Lisbeth aflagde beretning om emner i det forløbne år, samt fremtidige emner, som
Landsbyrådet vil arbejde med : Møder i bestyrelsen, Økonomien, samarbejde med Kultur
og Fritidsudvalget og Teknik og miljø udvalget, indsendte høringssvar, invitation til
landdistriktsministeren, landsbybesøg, mobildækning, landsbypedel, projekt meningsfyldt
arbejde, dagplejere på landet, faldefærdige bygninger, dagrenovation på landet,
landsbyrådets logo, stednavne, energiforsyning i landsbyerne, Tablets/ I-pads samt
fremtidige opgaver.
Sluttede med at takke repræsentantskabet, Pia, Center Kultur og Fritid og resten af
bestyrelsen for godt samarbejde.
Ros til bestyrelsen for det store arbejde.
Johnny supplerede vedr. høringssvar og Dagpleje
Herefter dialog og debat omkring følgende emner: Flere politikere takkede landsbyrådet
for en god tur igen, og for deres store engagement.
Lene roste for samarbejdet på tværs af råd og for at landsbyrådet tager medansvar for den
nye landdistriktspolitik.
Anny sætter pris på at komme ind bag ved og se alt det værdifulde der gemmer sig der.
Roste landdistriktskonferencen, og ønsker, at byer vil lære af og bruge erfaringer fra
landsbysammenhold. Refererede fra møde med landdistriktsminister Carsten Hansen.
Derudover var der fokus på emner som: bedre mobildækning, internetdækning, tomme
bygninger, faldefærdige huse, der ønskes en fremadrettet plan for nedrivning.
Ros for at få budgetmidlerne til landsbyer til at generere merværdi. Godt, når pengene er
lagt ud til borgerne, og de fordeler dem.
Projekterne Meningsfyldt arbejde, Ændrede Livsformer i landdistrikterne og
Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune blev alle kort drøftet.
Vi skal sammen blive bedre til at markedsføre vore landdistrikter.
Der var ros til landsbyhjemmesiden - find 5 specielle ting for hver landsby.
Landsbyrådet blev opfordret til at argumentere for, hvorfor folk skal flytte på landet.
Det blev oplyst, at Kommunen får ny hjemmeside til august, den må udarbejdes, så
landsbyerne markedsføres.
Der var livlig debat mellem byrådsmedlemmerne og landsbyrådets bestyrelse. Der er
enighed om at udtrykket ”udkantsdanmark” skal fjernes fra ordbogen. Vi har mange bedre
og væsentlig mere positive udtryk. F. eks. LANDSBY
Politikerne blev opfordret til at bruge forum på landsbyhjemmesiden.
Landsbyrådet blev opfordret til at komme på facebook.
Ref. Pia
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