REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

05.01.2015

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Lisbeth Nørgaard
Askildrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping

Til stede:

Lisbeth Nørgaard, Britta Kiis, Michael Frederiksen, Ole Nørgaard, John E.
Sørensen, Annette Tedaldi, Charlotte Hansen, Lene Nygaard
Camilla Framnes, Lise Ravn Andersen

Afbud fra:
Fraværende:
Ordstyrer:
Lisbeth Nørgaard
Referent:
Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat vedr. bestyrelsesmødet d. 03.12.2014
Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Landsbybesøg
Vi vil gerne besøge Kgs Tisted
Annette tager kontakt og laver aftale
Tidspunkt: juni, nærmere aftales med Kgs Tisted
b. ”Highlights”
Vi vil gerne markedsføre landsbyerne i Rebild ved at fremhæve hver enkelt
landsbys kvaliteter.
Ordet highlights udelades/erstattes.
I forbindelse med den årlige udbetaling af tilskud beder vi landsbyerne om at
komme med fem ”svar” på udsagnet: Her er godt at bo, fordi
Vi vil gerne have en tilbagemelding senest d. 10. februar, så vi kan debattere det
på næste møde d. 11. februar.
Strategilærred: Sara præsenterede tanker om at bruge ”strategilærreder” (se evt.
http://innovationsradar.dk/node/267 for en kort beskrivelse) til at beskrive og sætte
spot på landsbyernes forskellige potentialer. Hun udfærdiger et ”koncept” som
bestyrelsen kan være med til at afprøve, evt. på mødet i april.
c. Landsbyrådets benævnelser/udtryk
Vedtægter – Johns forslag blev gennemgået. ”Repræsentantskabet” er ikke helt
luget ud endnu. Lene har en del ekstra inputs som hun sender til John.
Vi tager punktet op igen til næste møde.
d. ”Vores Avis” invitation
Invitationen er rundsendt i de respektive netværk.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Finansiering på landet
Ikke meget nyt, der er tilsyneladende ikke det store politiske fokus pt.
måske kan vi bruge pressedækning og fortælle de positive historier om de
ejendomme, der faktisk bliver solgt.
b. Samskabelsesdage
Lene og Sara deltog sidst. Der kom en masse gode inputs ift. landdistrikterne,
men der er endnu ikke kommet nogen skriftlig opsamling. Den rundsendes, når
den kommer.

5. Udvalgsarbejde
a. Annettes højskoleophold

Landsbyrådet
Dato 05.01.2015

Annette har deltager i ”Fremtidens landsbyer som handlekraftige fællesskaber”
kursus på Ryslinge Højskole. Kurset var en blanding af inspirerende oplæg og
praktiske øvelser.
Annette har blandt andet været med til at afholde borgermøde for 200 mennekser
i Hillerslev, og har fået en masse konkret redskaber og god inspiration med sig
hjem.
b. Dagplejere Anette/Sara
Intet nyt. Der aftales møde i forvaltningen. Bestyrelsen orienteres så snart der er
nyt.

6. Udviklingskonsulenten
a. Landsby-rebild.dk
Status fremgår af mail fra før jul. Der er truffet aftale med firmaet, som også står
bag rebild.dk om opbygning af en ny hjemmeside. Camilla og Sara holder
Landsbyrådet, bestyrelser og webmastere informeret, når der sker nyt.

7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
a. Medlemmer (repræsentanter) m.v. 2015
Mail ud i uge 2 – tilbagemelding d. 20. januar før der udbetales tilskud
(Repræsentant, formand, hjemmesideansvarlig, kasserer, gyldigt CVR nr.
foreningens navn)
I samme mail beder vi om 5: Her er godt at bo fordi

8. Ændringer i organisation
Intet nyt

9. Orientering til pressen/offentligheden
John sender info om at vi er i gang efter nytår og ønsker tilbagemelding vedr. medlemmer
i forbindelse med tilskud. Ejendomshandler jf. pkt. 4.a

10. Kommende mødedatoer og –emner
11. februar kl. 17.00 bestyrelsesmøde hos Britta i Guldbæk
15. april kl. 17 Gennemgang af ansøgninger (ansøgningsfrist d. 7. april 2015 kl. 8.00)
28. april kl. 17 Ordinært repræsentantskabsmøde
1. juni tur/møde med Byrådet
?. juni Landsbybesøg

11. Eventuelt
Til næste møde diskuteres om der skal tages særlige emner op i forbindelse med
ansøgning til Landsbypuljen. Sara/Camilla tilretter skemaet til 2015.
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