Referat
Mødedato:

10.04.2014

Mødetidspunkt: 17.00 – 21.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Terndrup Administrationsbygning
Mødelokale 1

Landsbyrådet
Dato 10.04.2014

Tilstede: John E. Sørensen, Lisbeth Nørgaard, Anette Tedaldi, Britta
Kiis, Michael Frederiksen, Ole Nørgaard, Johnny Lorentzen, Lene
Nygaard, Sara Tornøe, Camilla Framnes.
Ordstyrer: Michael
Referent: Camilla (CKF)

Fraværende: Ingen
Mødet sluttet: Kl. 19.50

Dagsorden til Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Godkendelse af aktuelt dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat vedr. bestyrelsesmøde d. 10.02.2014
Referat godkendt med kommentar om, at Lene Nygaard skal staves med
aa.
3. .Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
John orienterede om mødet med CKF/Claus Holm m.fl. d. 08.04.2014
Afventer svar fra CKF – Claus Holm, vedr. kørselsgodtgørelse: Skal der
betales skat af kørselsgodtgørelse? Sagen ligger ved juristerne på
nuværende tidspunkt. Anette gør opmærksom på, hvad hun har fundet på
www.frivillighed.dk. Der står noget om skattefri kørselsgodtgørelse til
Frivillige råd som er nedsat af kommunen.

4. Udvalgsarbejde
a. Kulturstafetten
Britta Kiis orienterede om, at der var 1 ansøgning til kulturstafetten.
Prisen gik derfor til Kgs. Tisted som har udarbejdet et projekt, hvor
beboerne vil opsætte alt lige fra bistader til storkereder og etablere små
biotoper i landsbyens haver, på udyrkede arealer, hjørner og kroge i
landsbyen med det formål at skabe gode vilkår for naturpleje og truede
dyr, insekter og planter i den nære danske natur.
b. Landsbyportalen
Lene, Ole og John har udarbejdet et katalog med kommentarer til
Landby-rebild.dk. Der kommer mere information til næste møde.
”Kataloget” bliver sendt ud til alle.
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5. Ordinært repræsentantskabsmøde d. 23.04.2014, i Stenild
a. Generel planlægning
Der er tilmelding på Landsby-rebild.dk, planlægningen er klar.
CKF stiller op med en referent.
b. Emner til debat med byrådet
Spørgsmålene/emnerne fra Michaels bilag fordeles mellem 5 personer
1. Johnny: Den manglende mulighed for finansiering af huslån i de
mindre byer, historien fra Hellum.
2,3. Lisbeth: Borgerservice udenfor Støvring by, Renovering af
rådhusene.
4. Michael: Hvordan ser det nye byråd på eventuelle skolelukninger?
5. Lene: Bosætning
6. Tur/møde med Byrådet d. 04.06.2014
Der arbejdes på en uddybende turplan i området omkring
Årestrup/Mejlby/Fyrkilde/Skårup, som kan diskuteres til mødet d. 13. maj.
Der skal findes guide til busturen.
7. Økonomi
a. Projektpuljen
Til rådighed i 2014:
600.626,00 kr.
- 30.000,00 kr. til Landsbystafetten
570.000,00 kr. til brug.
b. ”Eget brug”
Midler til Landsbyrådets ”eget brug” ligger ud over projektpuljen
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8. Behandling af ansøgninger til projektpuljen
1. Bilag: Rundsendt af CKF/Camilla d. 03.04.2014
Der er blevet fordelt til 25 projekter i alt 573.872,13 kr.
Ansøgere får direkte besked om bevilling/afslag
Der kommer ikke flere ansøgningsrunder.
9. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Intet nyt
10.
Ændringer i organisation
Intet nyt
11.
Orientering til pressen/offentligheden
Intet nyt
12.
23.04
13.05
04.06
11.11

Kommende mødedatoer og- emner
Bestyrelsesmøde i Stenild (Før og efter Repr. Mødet)
Bestyrelsesmøde
Tur/Dialogmøde med byrådet
Møde med KFU i Terndrup kl. 16.30

13.
Eventuelt
John: Vil gerne have Landsbyrådets foldere fordelt på bordene til
repræsentantskabsmødet d. 23.04.2014. John opdaterer folderen,
manglende billeder sendes til John.
Annette orienterede kort om den pulje på 200.000kr der er blevet bevilliget,
til at energirenovere forsamlingshusene. Processen omkring dette er i gang
i administrationen. Materiale kommer snarest, og ansøgningsfristen er
blevet udskudt til 19. maj.
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