Referat
Ordinært repræsentantskabsmøde
Mødedato:

23. april 2014

Mødetidspunkt:

19.00 – 21.30

Sted:

Stenild Forsamlingshus
Borgergade 2, Stenild,
9500 Hobro

Landsbyrådet
Dato 23/4 2014

Til stede var:
Tonni Flamsted Jensen, Oplev,
Bodil Beck, Bysted
Lise Ravn Andersen, Byrsted
Merete Langeland, Gravlev
Bent Larsen, Stenild
William Bluhme, Gerding
Niels Jensen, Bælum
Charlotte Hansen, Hellum
Niels Mikkelsen, Ll. Rørbæk
Hans Sørensen, Ll. Rørbæk
John E. Sørensen, Aarestrup
Lisbeth Nørgaard, St. Brøndum
Anette Tedaldi, Mejlby
Britta Kiis, Guldbæk
Michael Frederiksen, Skaarup
Ole Nørgaard, Lyngby

Johnny Lorentsen, Hellum
Lene Nygaard, Fyrkilde
Carsten Boisen, Veggerby
Susanne Ølgaard, Ll. Binderup
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid
Anette Bruun Hansen, SF
Leon Sebbelin, B
Holger Pedersen, C
Britta Glargard, Ø
Gert Fischer, V
Jeppe Ugilt, U
Jeanette Sagan, V
Peter Bak, V
Morten Lem, A
Holger Pedersen, C

18 landsbyer var repræsenteret, hver med 1-2 deltagere. Derudover deltog 10 politikere,
heraf 2 suppleanter samt udviklingskonsulenten
Referent: Sara Tornøe, CKF
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: William Bluhme
Stemmetællere: Merete Langeland, Johnny Lorentzen
William Bluhme konstaterede at mødet var næsten lovligt indvarslet. Bestyrelsen fik
en lille reprimande.

2. Formanden informerede om bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
John indledte beretning med et øjebliks stilhed til ære for tidligere
bestyrelsesmedlem Helge Andersen, som afgik ved døden d. 3. marts 2014.
I beretningen rundede John bl.a. emnerne: Møder i bestyrelsen, udskiftning i
bestyrelsen med tak til Mona, tak til Pia Bonde for en enestående indsats som
landdistriktskonsulent, samarbejdet med Center Kultur og Fritid, mobildækning,
legepladser, stednavne, indsendte høringssvar, økonomien, samarbejdet med
Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Byrådet, Kulturstafetten,
Landsbyportalen, bosætning, faldefærdige huse, forretningsorden og landsbyrådets
kommende opgaver. Sluttede med at takke repræsentantskabet, Center Kultur og
Fritid og resten af bestyrelsen for det gode samarbejde.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Økonomi
Sara orienterede om regnskab for 2013 jf nedenstående.
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Landsbypulje - fast tilskud
Projektpulje drift
Projektpulje anlæg
Landsbyråd

Budget
2013
179.400
318.900
225.000
54.000

Forbrug
2013
164.035
413.314
125.548
38.000

Rest
15.365
-94.414
99.452
16.000

Der var ingen kommentarer til regnskabet

4. Vedtægtsændring
§5, stk. 3
Nuværende.:
Rebild Kommunes landdistriktsudviklingskonsulent varetager sekretærfunktionen
Foreslås ændret til:
Rebild Kommune varetager sekretærfunktionerne ifm Landsbyrådets arbejde efter
aftale mellem Landsbyrådet og forvaltningen.
2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede for at kunne godkende
vedtægtsændringer. Der skal derfor indkaldes til et ekstra repræsentantskabsmøde,
hvor vedtægtsændringen kan vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende
repræsentanter stemmer for.
Ingen af de tilstedeværende modsatte sig vedtægtsændringen.
Der blev rejst spørgsmål om
 Hvorvidt der kan foretages afstemning via mail
 Vedtægterne kan ændres, således at der kan foretages afstemning uanset
hvor mange, der er til stede til repræsentantskabsmødet.
 At lave mulighed for at stemme via telefonkonference.
Konklusionen blev, at der indkaldes til ekstra repræsentantskabsmøde.

5. Indkomne forslag (senest 14 dg. før)
Der var ikke indkommet forslag

6. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
Bestyrelsen
1.
Anette Tedaldi, Mejlby,
modtager genvalg
2.
Britta Kiss, Guldbæk,
modtager genvalg
3.
Johnny Lorentsen, Hellum,
ønsker ikke genvalg
4.
Ny (i stedet for afdøde Helge Andersen)
Bestyrelsessuppleanter (vælges hvert år)
1. Mads Carlsen, Dollerup
2. Per Svarre Petersen, Sønderup
3. Ny (í stedet for Lene Nygaard, Fyrkilde)
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John præsenterende navnene på fire nye kandidater til bestyrelsen:
Charlotte Hansen, Hellum
Lise Ravn Andersen, Byrsted
Per Svarre Petersen, Sønderup
Carsten Boisen, Veggerby
Carsten Boisen valgte efterfølgende at trække sit kandidatur til bestyrelsen, fordi
han og Lise kommer fra samme område.
De tilstedeværende kandidater holdt en lille valgtale og derefter var der skriftlig
afstemning.
Anette Tedaldi, Britta Kiis, Charlotte Hansen og Lise Ravn Andersen blev valgt til
bestyrelsen.
Mads Carlsen, Per Svarre Petersen og Carsten Boisen blev valgt som hhv 1. 2. og
3. suppleant i ovennævnte rækkefølge

7. Evt.
Bemærkning om at repræsentantskabet fremover gerne vil have udleveret materiale
vedr. økonomi på mødet, så det er nemmere at tage stilling til. Det tages til
efterretning.
William Bluhme takkede for god ro og orden
Formanden sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de
nye.

Efter det ordinære møde var Landsbyrådet vært ved kaffe og forfriskninger
Det nye byråd var inviteret til en debat om landsbyerne.
Der var mange emner til debat. Herunder refereres debatten i hovedtræk.


Johnny Lorentsen, Hellum rejste debat om mulighederne for at få finansieret køb af
huse i landsbyerne. Ifølge kreditforeningerne er husene enten for billige eller også
ligger de i den forkerte by. Smedens gamle hus i Hellum er et eksempel på et af de
huse det ikke har været muligt at belåne : Huset kostede 700.000 kr. og den
potentielle køber ville gerne låne 1 million, så der var til istandsættelse – det kunne
han ikke få lov til. Hvis han i stedet ville købe et hus i Skørping ville kreditforeningen
låne ham 2 millioner. Knud Christensen, borgmester i Vesthimmerland har foreslået
at der oprettes en statsgarantet fond til formålet. Der efterlyses politiske
tilkendegivelser om emnet. Er det kreditforeningerne eller medierne der skal sætte
dagsordenen eller er det politikerne? Hvordan får vi fortalt alle de positive historier
om landdistrikterne? Og samtidig taget hånd om de negative ting.



Gert Fischer er ikke begejstret for den statsgaranterede fond, men det er måske en
af de mindst dårlige måder… Lægger op til at politikere, forvaltning, landsbyråd og
minister sætter sig sammen med pengeinstitutter og kreditforeninger.
4

Landsbyrådet
Dato 23/4 2014

























Leon Sebbelin kan bakke op, men opfordrer til, at vi også tager udgangspunkt i
hvad vi selv kan gøre. Iflg. Dansk Byplanlaboratorium er der 60.000 overflødige
boliger på landsplan. Henviser til rapport om Skrumpelev, der beskriver forskellige
modeller for afvikling af landsbyer.
Jeppe Ugilt Hansen udtrykker sin opbakning til Landsbyrådets arbejde. Det er
beslutninger der præger, hvilken vej udviklingen går fx beslutninger om
mobildækning og internet forbindelse
Holger Pedersen mener beslutningerne skal træffes på Christiansborg, men der
skal presse på fra de lokale politikere.
Anette Bruun Hansen: Hvorfor har kommunen så travlt med at udbyde byggegrunde
når der er så mange overflødige huse i forvejen. Er der overhovedet brug for det?
Leon Sebbelin: vi skal have de varer på hylden der efterspørges. Det skal der ikke
sættes en stopper for selv om der er overflødige huse . Der skal bruges kræfter på
at markedsføre de øvrige områder også.
Gert Fischer er også uenig i Anette Bruun Hansens betragtning.
Bent Larsen, Stenild, nævner finansiering via fx pantebreve. Hvad kan vi selv gøre?
Kan man evt finde folk der vil stille kaution for små beløb så potentielle købere kan
købe hus i landsbyerne. Har Byrådet konkrete mål for skabelse af arbejdspladser i
Rebild kommune uden for de større byer.
Jepper Ugilt Hansen mener der bl.a. skal satses på at bevare og skabe flere
arbejdspladser i landbruget – det giver afledte arbejdspladser til fx håndværkere.
Leon Sebbelin: på temamøde i morgen drøftes ny vision som bl.a. lægger op til at
antallet af arbejdspladser øges med 3% og indbyggertallet med 500 i 2020.
Placeringen af arbejdspladserne – der er hovedsageligt arbejdspladser med under
10 medarbejdere, mange af dem er meget usynlige. Hvordan kan vi nurse dem og
få flere af dem? Det arbejdes der med i erhvervsudviklingsudvalget.
Morten Lem giver en opsang til landbruget. Vælg dansk arbejdskraft og få jeres dyr
slagtet på danske slagterier. Vi skal hjælpe virksomhederne med at etablere sig der
hvor de ligger bedst, uanset om det er i byerne eller på landet.
Jeppe Ugilt Hansen påpeger endnu engang vigtigheden af at der er god
mobildækning som er forudsætning for stort set alle erhverv.
Bent Larsen, Stenild gentager sin opfordring til at byrådet sætter sig konkrete mål
og har ambitioner også for landdistrikterne.
Leon Sebbelin fortæller at der i samarbejde med de nordjyske kommuner og
regionen sendes udbud til teleselskaberne.
Gert Fischer ønsker konkrete bud på hvordan det kan gøres hvis der skal
finansieres huskøb vha. pantebreve – er der bedre modeller end der var førhen?
Spørger Landsbyrådet, hvad rådets holdning er til, at der nu er ønske om at
etablere lokalråd i de ni byzonebyer?
John E. Sørensen stiller gerne Landsbyrådet til disposition til råd og vejledning.
Morten Lem betragter oprettelsen af lokalråd i byzonebyerne som en nødvendighed
fordi de små og lidtr større byer er afhængige af hinanden.
Michael Frederiksen, Skaarup stiller spørgsmål til rygter om kommende
skolelukninger/skolesammenlægninger.
Peter Bak, BUU- og KFU-medlem afviser rygterne. Ros til landsbyerne for det store
engagement og aktivitetsniveau.
Leon Sebbelin og Holger Pedersen afviser også umiddelbart skolelukninger, men
kan dog ikke se bort fra at fremskrivningen af børnetallene er en udfordring. Peter
Bæk bakker op og opfordrer til at der produceres flere børn i landdistrikterne og at
de børn der er der indskrives på de lokale skoler.
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Lene Nygaard rejser debat om bosætning og ønsker politikernes bud på, hvordan vi
øger bosætningen. Vi har en attraktiv beliggenhed nær motorvej. Hvilke grupper
skal vi forsøge at tiltrække?
Morten Lem opfordrer til at man fx bruger kommunens hjemmeside til
markedsføring af både små og store byer. Vi skal fortælle om alle de aktiviteter der
foregår rundt omkring. Politikerne skal understøtte kulturlivet og de forskellige byer
skal selv have lov at sætte deres retning og have hjælp til selvhjælp.
Britta Glargard: Vi har foruden motorvejen også Hadsund landevej, som gør at der
kun er 20 min bilkørsel til Aalborg – det tager desværre bare 5 kvarter med offentlig
transport. Lige nu er en del af kommune nærmest lukket i weekenderne fordi der
ikke kører busser. Det er et problem for børn og unge og dem der ikke har råd til at
have flere biler.
Jeanette Sagan opfordrer til at vi alle sørger for at fortælle de gode historier
gennem medierne.
Morten Lem påpeger muligheden for flextaxa – en god og billig ordning.
William Bluhme bakker op og gør reklame for ordningen – kommunen skal være
meget bedre til at informere og vejlede om flextaxaen. Hent evt. inspiration på
Gerdings hjemmeside.
Anette Tedaldi roser også flextaxa.
Britta Glargard fremhæver den lange transporttid med offentlig transport som et
stort problem for børnefamilierne.
Lisbeth Nørgaard rejser debat om hvorvidt der skal være borgerservice på
rådhusene i Nørager og Terndrup, nu hvor det er besluttet at bevare dem.
Leon Sebbelin fortæller at centraliseringen af borgerservice gav en besparelse på 3
mio, som i givet fald ville udgiften. Mange opgaver er gået til Udbetaling Danmark.
Der er mulighed for borgerservice på bibliotekerne.
Lisbeth Nørgaard er positiv overfor en udvidelse af borgerservice på bibliotekerne.
Niels Mikkelsen, Ll. Rørbæk: Vi skal huske de ældre borgere når der snakkes om
borgerservice. Både ift afstande og den øgede digitalisering.
Gert Fischer giver udtryk for sin uenighed i beslutningen om at bevare rådhusene.
Nu spørges borgerne i Nørager om deres behov for borgerservice.
Leon Sebbelin: I handle- og aktivitetsplanerne, som kommer ud af de visioner
byrådet arbejder på, vil der blive vid udstrækning af borgerinddragelse.
Leon Sebbelin roser Landsbyrådet for evnen til at holde avisen underrettet om små
og store nyheder.
Lene Nygaard gør reklame for Nørager avis
William Bluhme opfordrer til øget brug af hjemmesider som reklame.
Lene Nygaard opfordrer til øget samarbejde på tværs af landsbyer og byzonebyer.
William Bluhme takker for den økonomiske opbakning. Landsbyrådets pulje gør stor
nytte i landsbyerne.
Annette Bruun opfordrer til også at deltage i de projekter, der i fuld gang.
Kulturuger, Klima 1414 – der er plads til mange flere landsbyfolk.
John Sørensen afrundede debatten

Mødet sluttede kl. 21.30
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