REFERAT
Bestyrelsesmøde

Dato:

21.08.2014

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Administrationsbygningen Terndrup
Skørpingvej 7
Terndrup

Til stede: Lene Nygaard, Anette Tedaldi,
John E. Sørensen, Ole Nørgaard, Lisbeth
Nørgaard, Lise Ravn Andersen, Charlotte
Hansen, Sara Tornøe

Afbud fra: Michael Frederiksen, Britta Kiis

Fraværende:
Ordstyrer: Ole Nørgaard

Referent: Sara Tornøe

1) Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13.05.2014.
Referatet blev godkendt
Spørgsmål til kørselsgodtgørelse: Endnu ingen afklaring. Det drøftes på næste møde
med CKF.
3) Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a) Vedtægter 2014
Vedtægterne er fremlagt til endelig godkendelse på KFU 02.09.2014
4) Status igangværende sager (”siden sidst”)
a) Evaluering af rundtur og dialogmøde med Byrådet 04.06.2014
i) Efterfølgende har der været dialog med Vesthimmerland kommune og Leon
Sebbelin vedr. belåning af huse i landdistrikterne. Der er lagt op til
fælleskommunalt møde med pengeinstitutterne den 3. november 2014.
ii) Forespørgsel fra Leon Sebbelin om Landsbyrådets holdning til salg af
ejendomme i landsbyer/landdistrikter til nordmænd. Landsbyrådets holdning er:
Det er at foretrække, at der sælges til købere, som vil benytte ejendommene
som permanent bopæl. Da det ofte ikke er muligt, ser Landsbyrådet positivt på
muligheden for at nordmænd kan købe ejendomme og være med til at sikre
både vedligehold og (periodisk) aktivitet.
iii) En god ide, at der blev fortalt i bussen mellem de forskellige stop – det ville have
været ekstra godt, hvis dem der skulle fortælle ikke var blevet forhindret.
iv) Debatten blev lidt en gentagelse af repræsentantskabsmødet, hvor politikerne
også deltog i år.
v) Dagplejere i landdistrikterne på kommunens hjemmeside: Det er generelt svært
at gennemskue, hvor der findes dagplejere – og særligt i landdistrikterne.
Brugerne efterlyser mere brugervenlighed. Annette formulerer et udspil til
henvendelse til dagplejerne i nærmeste fremtid.
b) Evaluering landsbybesøg i Aarestrup 18.06.2014.
i) En god og informativ aften – også for de lokale
ii) Det var ok at starte 18.30 i stedet for kl. 19.
iii) Ikke særlig mange besøgende fra andre landsbyer. Flest fra Aarestrup og
Landsbyrådet.
iv) Måske skal vi være tidligere ude med dato og invitation.
v) Vi gentager succesen næste år, det tager tid at opbygge en tradition
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c) Økonomi 2013 – 2014
i) Økonomioversigt rundsendt og debatteret.
2014
Budget
Forbrug
Landsbyråd - Projekter Anlægskonto
225.000 217.924
Landbypulje - Fast tilskud
181.000 164.035
Projektpulje (-94.414 kr fra 2013 på forbrug)
321.700 288.248
Overførsel fra 2013

7.076
16.965
33.452
20.656

Til rest pr. 21.08.2014

78.149

Landsbyråds konto pr. 21.08.2014

2014
Budget Forbrug
54.800
43.037

5) Udvalgsarbejde
a) Folder vedr. Landsbyrådet (Lise)
i) Lises forslag blev debatteret, og der blev foretaget enkelte rettelser. Lise og
John sørger for at rettelserne indarbejdes i folderen. Den rundsendes og
konfirmeres på næste møde
ii) Lisbeth har fået ny mailadresse: kulturlisbeth@gmail.com
b) Landsbyportalen
i) Det videre forløb (Sara, Camilla, Lene, Ole, John):Arbejdsgruppen mødes d. 3.
september 2014 kl. 15 i Terndrup.
ii) Kort snak om baggrund for hjemmesiden: Hjemmesiden oprettet for at have et
fælles sted til formidling og et sted hvor landsbyerne kan promovere sig selv.
Mulighed for at lade sig inspirere af nabolandsbyernes hjemmeside.

6) Fra Udviklingskonsulenten
a) Forventningsafstemning
i) En god snak om samarbejde og kommunikation. Enighed om, at det er en god
idé ind i mellem at stoppe op og kigge på både arbejdsform og rutiner for at
sikre, at Landsbyrådet fortsat laver det, som det er sat i verden for.
b) Landdistriktspolitik/planstrategi - inputs til det fremtidige arbejde:
i) Netforbindelse, mobilforbindelse (hjemmearbejdspladser, forretninger)
ii) Belåning i landdistrikterne
iii) Link til nuværende planstrategi http://rebild.dk/politik/planer/planstrategi-oglokal-agenda-21
iv) Meld gerne relevante emner ind til Sara på sato@rebild.dk inden 8. september.
c) LAG Himmerland
Der er infomøde og generalforsamling d. 4. september i Arden Kulturhus.
Landsbyrådets bestyrelse forsøger at tage personlig kontakt til relevante
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interessenter og opfordre dem til at deltage og evt. stille op til den nye LAGbestyrelse. Der er tilmeldingsfrist d. 1. september, tilmelding til
sato@rebild.dk
d) Landsbystafetten
Kgs. Tisted deltager i Kulturugerne med arrangementet ”Oaser for folk og fæ” på
”Herrens Mark” ved kirken i Kgs Tisted, lørdag d. 13. september kl. 10-16.
I efteråret skal der evalueres på projektet og en eventuel ny runde skal
igangsættes.
e) Årsmøde i samråd for Forsamlingshuse
Der skal afholdes årsmøde 9. oktober 2014.
Der er inviteret til indledende møde d. 9. september om digitalisering af
lokalebooking, som også kan være en gevinst for forsamlingshusene.
f) Landsbyrådets arbejde i relation til Vision 2025
i) Det videre forløb. Vi bruger noget tid på de kommende møder til at diskutere
Landsbyrådets arbejde i relation til vision 2025.
ii) Ændrede livsformer i landdistrikterne, Lene sender opsamling

7) Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Intet
8) Ændringer i organisation
a) Hellum:
i) Ny formand: Charlotte Hansen
9) Orientering til pressen/offentligheden
Intet
10) Kommende mødedatoer og –emner
a) 01.10. Bestyrelsesmøde, hos Anette i Mejlby
b) 11.11. Møde med KFU i Terndrup, kl. 16.30
c) 25.11. Bestyrelsesmøde 17-19,
d) 25.11. Dialogmøde: Landsbyrådet og alle de lokale bestyrelser/borgerforeninger, kl.
19-21-30,
e) Møde med CKF – inden 11.11 – Sara sender forslag til tidspunkt jf Claus kalender
f) 03.12. Decembermøde/”julemøde, hos Lise i Byrsted
11) Eventuelt
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