REFERAT
Landsbyrådets bestyrelses
Rundtur og Dialogmøde med
byrådet
Dato:

01.06.2015

Tidspunkt:

17.00 – 21.30

Sted:

Skibsted Forsamlingshus

Landsbyrådet
Dato 01.06.2015

Til stede til
dialogmødet:

Fra bestyrelsen: Annette Tedaldi, Carsten Bojesen, Lene Nygaard, Michael
Frederiksen, Ole Nørgaard,
Netop afgåede formand og næstformand: John E. Sørensen, Lisbeth
Nørgaard
Fra Byrådet: Leon Sebbelin, Søren Søe-Larsen, Henrik Christensen, Bent
Skovgaard Olsen, Holger Pedersen
Fra Skibsted: Dan Mortensen, Rica Jensen, Susanne Olsen, Kirsten
Leonora Kær
Fra Center Kultur og Fritid: Claus Holm, Sara Tornøe

Ordstyrer:
Referent:

Anette Tedaldi
Sara Tornøe

Velkomst
Kirsten Leonora Kær bød velkommen til Skibsted Forsamlingshus

Bestyrelsens beretning
Formand for Landsbyrådets bestyrelse, Michael Frederiksen, indledte mødet og gav ordet til
netop afgået formand John E. Sørensen, som aflagde beretning for det forløbne år.
John E. Sørensen kom blandt andet omkring:
• samarbejde mellem Landsbyråd og forvaltning,
• årets gang med møder og arrangementer
• Landsbypulje - både runde 1 og 2
• et historisk tilbageblik på landsbypuljen gennem årene
• Faste tilskud til landsbyerne
• Dialogen med KFU og TMU
• Landsbyportal - ny udgave på vej
• Besværligheder med finansiering af ejendomme på landet - tværkommunalt
samarbejde, som endnu ikke har givet konkret resultat.
• Landsbystafet
• Her er godt at bo fordi...
Michael tog derefter ordet og fortalte om bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde. I
nærmeste fremtid er der Landsbybesøg i Kgs Tisted (d. 17. juni kl. 18.30) og efter
sommerferien er det emner som Vision 2025, offentlig transport, faldefærdige huse,
færdselssikkerhed, bosætning og markedsføring af landsbyerne, der er på programmet.
Michael opfordrede desuden politikerne til at tage en snak med deres bagland om at bakke op
om Landsbyrådets arrangementer, fordi har var skuffet over det beskedne fremmøde fra
Byrådet.
Dialog
Anette Tedaldi var ordstyrer i den efterfølgende dialog, der blandt andet kom til at dreje sig
om:
•

Markedsføring af landsbyerne som et attraktivt sted at bosætte sig – Lad os fortælle de
gode historier. Tænk kreativt ift. arealerne, hvor der rives gamle huse ned. Præsenter
alle mulighederne for fx levering af dagligvarer. Brug kommunens facebookside til at
dele historier.

Landsbyrådet
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•

Mobildækning og fibernet – en af de vigtigste forudsætninger for bosætning og erhverv.
Opfordring til at gå på Bredbånd Nords hjemmeside og registrer jeres adresser
interesserede i fibernet.

•

Finansiering af ejendomme – Pengeinstitutterne skulle efter sigende være villige til at
yde lån til folk med fornuftig økonomi; også selv om realkredit siger nej. I landsbyerne
opleves det dog fortsat som en stor udfordring, der skal sættes fokus på på
Christiansborg for at rykke noget.
En ide kunne være at etablere lokale anpartsselskaber, som kan opkøbe og udleje med
forkøbsret til folk der tøver med at tage springet og købe hus på landet.

•

•

Flexture og skolebusser – der er stadig for få, de kender og benytter muligheden for
flexture. Forslag om mere massiv markedsføring. Forslag om at gøre transporten gratis
for børn og unge under 18.

•

Forsamlingshuse og andre samlingssteder – Udnytter vi dem (kreativt) nok. Anvendelse
til kontorfællesskaber i hverdagene.

Politikerne udtrykte respekt om landsbyrådets arbejde og den indsats rådet gør.Rundturen
viser tydeligt at de tilskud landsbyerne får - små som store – er med til at gøre en forskel.
Der var stor Tak til John for indsatsen i de forløbne 12 år.
John kvitterede med en tak for årene, der er gået og opfordrede til kommunikation og dialog
og en politisk påskønnelse af det frivillige arbejde.
Michael takkede for en god tur og et godt dialogmøde og opfordrede politikerne til at huske at
bruge Landsbyrådet.
Mødet hævet kl. 21.35

Efter mødet:
Borgerservice oplyser, at der nu reklameres for flextursordningen på forsiden af Rebild
Kommunes hjemmeside samt på Facebook. Der er endvidere øget eksponering af ordningen
undervejs.
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