REFERAT
Bestyrelsesmøde

Dato:

13.05.2014

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Lene Nygaard
Mejlbyvej 140, Fyrkilde, 9510 Nørgaer

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

Fraværende:
Ordstyrer: Michael
Referent: Sara

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat vedr. bestyrelsesmødet d. 23.04.2014
Referat fra bestyrelsesmøde godkendt
Referat fra konstituerende møde godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Økonomi
25.000 kr. til opdatering af hjemmeside er taget fra Landsbyrådets ”egne” midler. John
tager endnu en snak med Claus.
b. Landsbybesøg i Aarestrup (Himmerlandsbyen og institutionsområdet)
Uformelt besøg i en landsby, hvor landsbyrådets repræsentantskab (og alle øvrige
landsbyboere i Rebild Kommune) inviteres til at komme og se, hvad der foregår i værtsbyen.
Onsdag d. 18. juni kl. 18.30John laver invitation, hvor det fremgår, at hele familien er velkommen.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Evaluering repræsentantskabsmødet
God aften med god stemning og god debat med politikerne
Kommentarer til referat:
Susanne Ølgaard er fra St. Binderup
Det hedder ikke flex-taxa men flex-tur
1. Fastsættelse af dato for ekstra ordinært repræsentantskabsmøde
Den 4. juni 2014 kl. 16.30 – umiddelbart inden rundtur med Byrådet.
b. Folder vedr. Landsbyrådet
St. Binderup og Dollerup mangler i folderen
Side 2 skal være korte, men sigende beskrivelser
Billedet på forsiden skal flyttes lidt længere ned
Lise kommer med forslag til ændringer til næste møde

5. Udvalgsarbejde
a. Turen/dialogmødet d. 04.06. (Lene, Anette & Michael)
Sara laver hurtigst muligt program i samarbejde med Anette og kontakter repræsentanterne for
de byer vi besøger/kører igennem.
Invitation inkl. link til tilmelding via hjemmeside og program

Aarestrup START (John)
Skårup gennemkørsel (Michael)
Nysum STOP bålhytte, sø, ½ time (Sara tager kontakt)
Fyrkilde gennemkørsel (Lene)
Mejlby STOP servering pølse, øl, vand (Anette)
Kgs Tisted gennemkørsel (Sara kontakter)
Ll. Binderup gennemkørsel (Sara kontakter)
St. Binderup gennemkørsel (Sara kontakter)
Aarestrup STOP
Lene sørger for, at vi overholder tidsplanen.
John og Lisbeth aftaler, hvordan der skal aflægges beretning.
Michael er ordstyrer.

Landsbyrådet
Dato 13.05.2014

b. Venskabsbyudvalget (Anette)
1. Venskabsbyarbejdsgruppe - hvem skal repræsentere Landsbyrådet i
venskabsbyarbejdsgruppen? Anette vil gerne fortsætte.
c. Landsbyportalen (Lene, Ole og John)
Lene, Ole, John og Sara arbejder på oprydning. Sara sender forslag til mødedatoer.
Forum – skal/kan der ryddes op?

6. Fra Udviklingskonsulenten
a. Landdistriktspolitikken
Sara informerede om, at KFU på næste møde foreslås at revision af landdistriktspolitikken
følger processen for planstrategi. Landsbyrådet er positivt indstillet.
b. Den nye LAG, der er infomøde d. 19. maj i Arden Kulturhus. NB. Den annoncerede
generalforsamling d. 17. juni er udskudt - formentlig til efter sommerferien – fordi ministeriet endnu
ikke er klar med materiale.
c. Orientering om status på Kgs. Tisteds arbejde med Landsbystafetten.

7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Intet nyt

8. Ændringer i organisation
Ny formand i Stenild: Bent F. Larsen
Hellum Landsbyforening har valgt ny bestyrelse, som endnu ikke har konstitueret sig.

9. Orientering til pressen/offentligheden
John sender det endelige program for runtur og dialogmøde, når det foreligger.

10. Kommende mødedatoer og -emner
13.05. Bestyrelsesmøde
04.06. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde, tur/dialogmøde med byrådet
18.06 Landsbybesøg i Aarestrup 18.30-21.00 (evt. bestyrelsesmøde kl. 17-18.30)
21.08 Bestyrelsesmøde
01.10 Bestyrelsesmøde
11.11 Møde med KFU i Terndrup, kl. 16.30
25.11 Bestyrelsesmøde 17-19, Dialogmøde: Landsbyrådet og alle de lokale
bestyrelser/borgerforeninger, tirsdag d. 25.november 19-21-30
Møde med CKF?

11. Eventuelt
a. Energirenovering af forsamlingshuse – hvor er det offentliggjort? Alle forsamlingshuse har
b.
c.
d.
e.
f.

fået direkte besked fra Sara og fra Jacob Ellemann
Anette reklamerer for de nye stier ved Brorstrup
Sommerhøjskole fra By, Bolig og Landdistrikter - turisme. Find link!
Flyt til Rebild-dag. Anette kontakter Thomas Nordlund.
Kørselsgodtgørelse – Sara spørger Claus om der er afklaring.
Johnny opfordres til at deltage i rundtur med politikerne

Mødet sluttede kl. 19.20
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