REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

03.12.2014

Tidspunkt:

17.00 – 21.00

Sted:

Lise Ravn Andersen
Byrstedvej 42, Byrsted 9240 Nibe

Bestyrelsesmøde
Dato 03.12.2014

Til stede: Ole, John, Anette,
Lisbeth, Lise, Michael, Britta, Lene,
Charlotte kom til 30 min. Inde i
mødet.
Afbud fra:

Fraværende:
Ordstyrer: Lisa
Referent:
Camilla Framnes

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat vedr. bestyrelsesmødet d. 11.11..2014 og 25.11.2014
Godkendt, ønske om lidt kortere referater.

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. LAG Himmerland 2014 – 2020
John orienterede kort om mødet onsdag i Siem, visionen skulle vedtages den blev godkendt med 1
tilføjelse.
b. Landsbyrådets benævnelser/udtryk
Ingen bemærkninger, John retter til i vedtægterne og kommer med forslag til næste møde
c.

Folder
Ingen bemærkninger.

d. Landsbyportalen
Møde i forvaltningen, der kommer melding ud inden jul.
e. Evaluering dialogmødet d. 25.11.
I ref. er Lisbeth, fejlagtigt IKKE anført som medlem af landsbyrådet.
Positivt møde, med spændende oplæg/indslag.
Specielt blev indslaget fra Bjarne Hansen fra Kgs. Tisted fremhævet, da denne historie gav indblik i
hvad sådanne projekter kan fører til.
Landsbyrådet er enige om at arbejde på, at pege 5 highlights i hver af landsbyerne.
Lisbeth forslår at der sendes et skriv med omkring dette, når der sendes reminder ud på
indberetning fra landsbyer samt forsamlingshuse hvori der opfordres til at fortælle den gode historie
fra hver landsby ved at lave 5 highlights.
Landsbyrådet arbejder på at få lavet et landsbybesøg hos Kgs. Tisted.
Kørselsgodtgørelse, aflevering af skemaer til Camilla.
Lene, Lisbeth og Charlotte sender kørsels seddel til Camilla.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Finansiering på landet
John tager kontakt til Vesthimmerlands kommune.
b. Samskabelsesdage.
Der er lidt forvirring om hvor dette fører hen, svært at tage stilling til om det er noget der har relevans
at deltage i. Indbydelsen uklar.
Lene Nygaard deltager på mødet igen, tirsdag d. 9. december 2014.

5. Udvalgsarbejde
a. Anettes højskoleophold
Rykkes til næste møde, grundet tidspres.
b. Dagplejere Anette/Sara
Afventer besked fra Sara.

Landsbyrådet
Dato 03.12.2014

6. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Intet nyt.

7. Ændringer i organisation
Intet nyt.

8. Orientering til pressen/offentligheden
Intet nyt.

9. Kommende mødedatoer og –emner
05. Januar
11. Februar
15. April
28. April
01. Juni

kl. 17.00, hos Lisbeth St. Brøndum, Opdatering af vedtægter
kl. 17.00
kl. 17.00 Gennemgang af ansøgninger, ansøgningsfrist d. 7. April 2015 kl. 8.00
kl. 17.00 Ordinært repræsentantskabsmøde
Tur/møde med Byrådet

10. Eventuelt
Efter mødet julehygge

3

