REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

11.11.2014

Tidspunkt:

16.15 – 18.00

Sted:

Rådhuset
Hobrovej 110, 9530 Støvring

Dialogmøde med KFU
Dato 11.11.2014

Til stede:
John, Ole, Anette, Lene, Lisbeth. Lise,
Sara
Afbud fra:
Britta, Charlotte, Michael

Ordstyrer:
John
Referent:
Sara

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Evaluering af mødet med KFU

Et godt og positivt møde. Vi har ikke løst verdenssituationen, men vi har fået vendt
de ting der rør sig.
I forlængelse af mødet var der en kort drøftelse af flg. Punkter: Skal kriterierne for
tildeling af midler fra landsbypuljen skal ændres? Der er ikke umiddelbart
anledning til det, men der skal tages stilling til det på bestyrelsens møde i januar.
Landsbyrådet savner nogle konkrete initiativer omkring fælles markedsføring
foruden det annoncerede cykelløb i 2015.
Samskabelsesprojekt – Center Sundhed i samarbejde med konsulentfirmaet
Marselisborg iværksætter en proces med det formål at skabe merværdi ved at øge
samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Flere har fået invitation. John
sender uddybende materiale rundt. Der er uklarhed over hvem der er inviteret
(hvilke ”grupper”) og hvem er det relevant at formidle videre til.

3. Dialogmødet d. 25.11.2014
Endeligt program for dialogmødet i Siem Forsamlingshus d. 25. november
1. Velkomst/ præsentation - John
2. Landsbystafetten 2015
i. Indlæg af Bjarne Hansen fra Kgs. Tisted
ii. Den nye stafet – Britta og Lisbeth
3. De positive landsbyhistorier – Anette
4. Ny ugeavis for Rebild Kommune
5. Landdistriktspolitik 2015 – Sara
6. Ordet er frit
Det praktiske: Mad til bestyrelsesmødet samt øl/vand/chips til dialogmødet –
Lisbeth bestiller og Ole henter.

4. LAG Himmerland

Bestyrelsen for den nye LAG Himmerland mødes i weekenden 14.-15. november til
strategiseminar. Udkast til strategi rundsendes til LAG Himmerlands medlemmer
og der er annonceret og indkaldt til medlemsmøde den 26. november i Siem
Forsamlingshus, hvor medlemmerne kan komme med deres input og være med til
at forme strategien endeligt inden den sendes til godkendelse ved ministeriet.

Landsbyrådet
Dato 11.11.2014

5. Portalen

Camilla og Sara er i gang med at indhente og vurdere tilbud fra forskellige
udbydere, så der kan træffes beslutning om, hvem der skal lave en ny Landsbyrebild.dk

6. Eventuelt

Landsbystafetten. Fritidsrådet har trukket sig fra samarbejdet af økonomiske
årsager. Derfor mangler der 10.000 kr. for at kunne udbyde en pulje på 50.000
kr. lige som i 2014. Landbyrådet vil gerne lægge 5.000 kr. ekstra i puljen, hvis
Kulturrådet er indstillet på at gøre det samme..
Klima 2015 – Drøftes på næste møde. Sara rundsender det første nyhedsbrev
igen.
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