DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde
Dato:

25.11.2014

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Siem Forsamlingshus
Skørpingvej 36, Siem, 9575 Terndrup

Landsbyrådet
Dato 25.11.2014

Til stede: John E. Sørensen, Anette
Tedaldi, Charlotte Hansen, Lisbeth
Nørgaard, Britta Kiis, Ole Nørgaard,
Lise Ravn Andersen, Lene Nygaard.
Afbud fra: Michael Frederiksen

Fraværende:
Ordstyrer: Lene Nygaard
Referent: Camilla

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Datoen for godkendelse af referat fra mødet hos Anette skal rettes til den 1. oktober 2014.
Tilføjelse under evt.: Samskabelsesprojekt.

2. Godkendelse af referat vedr. bestyrelsesmødet d. 01.10.2014
Referat fra den 1. oktober 2014 blev godkendt. Referaterne fra bestyrelsesmøde og dialogmøde
imellem KFU og Landsbyrådet fra den 11. november 2014 kom først ud den 24. november 2014, så
de læses igennem til næste gang.

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. LAG Himmerland
John har deltaget i seminar. Den korte version af strategien er sendt rundt med dagsordenen.
Der er møde den 26. november kl. 19.00 i Siem Forsamlingshus, hvor LAG’ens medlemmer skal
godkende visionen. John har på seminaret opfordret til at kendskabet til LAG’en udbredes bedre
til lokalområderne. Den nye LAG bestyrelse vil gerne være mere udfarende, og komme og
informere om mulighederne. Anette opfordrer til, at man evt. kan etablere samarbejde med
Venskabsbygruppen, som også gerne vil afholde arrangement om puljemidler. Anette
koordinerer med Louise Gammelholm fra Center Kultur og Fritid.

b. Evaluering mødet med CKF
Har delvist været vendt. Der arbejdes på løsning med hjemmeside. Der er styr på
kørselsgodtgørelse, som fremover udbetales via kommunens lønkontor - der er sendt
kørselsseddel ud. Fremover deltager både Sara og Camilla i Landsbyrådets bestyrelsesmøder
så vidt muligt.

c. Skal vi være medlem af Foreningen Folkeligt Institut for Udkantsforhold?
Alle i bestyrelsen er enig om, at de skal være medlem.
John får lavet en abon. aftale. Kontingent kr. 150,00 p. a.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Landsbyrådets benævnelser/udtryk
John lægger op til at ordet repræsentantskab stryges, således at de 33-34 medlemmer omtales
som landsbyrådet. Landsbyrådets bestyrelse omtales fremover som Landsbyrådets bestyrelse.
Mulig løsning:
På det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret, som er at sammenligne med en
generalforsamling, lægges op til en vedtægtsændring som sikrer, at ordret repræsentantskab
stryges. John følger op på vedtægterne og eventuelle ændringer.

b. Landsbyportalen
Der er gang i indhentning af tilbud, CKF vurderer tilbuddene og træffer beslutning om ny
udbyder. De hjemmesideansvarlige holdes løbende informeret første gang med info-mail fra
CKF med status og grov tidsplan inden jul.
Der afholdes info/intro til det nye system, når det er kørt ind
c. Anettes højskoleophold
Punktet udsættes, så Anette fortæller om højskoleophold til mødet d. 3. december 2014.

Landsbyrådet
Dato 25.11.2014

d. Klima Rebild 2015
Sidste år deltog en landsbygruppe, som lavede foredrag ”Nyttehaven”- mit skatkammer” og
besøg i Himmerlandsbyen i Aarestrup. Vi kan opfordre klima-arbejdsgruppen til at udforme en
skrivelse, som vi kan sende ud til landsbyerne med opfording til at deltage i klima ugerne.
Lisbeth foreslår vi sender en opfording til landsbyerne om at deltage. Lisbeth kontrakter Sussi
Handberg fra det grønne råd.
e. Stednavne/adresser
Se evt. nærmere her: http://www.adressebrug.dk/#mapCenter=[718824,6201005]&mapZoom=1
Lisbeth gjorde opmærksom på hun har modtaget brev med forkert adresse. Det var ikke en fejl i
systemet, men en manuel fejl. Vi skal gøre opmærksom på alle steder vi kan og det er muligt at
det er vigtigt man skal kunne skrive stednavne i div. adressefelter. Der arbejdes med adressetjek
fra kommunens side. Der er mulighed for at indberette fejl via. Link på forsiden på www.Rebild.dk

5. Udvalgsarbejde
a. Landsbystafetten
Der er foldere lavet klar til uddeling til dialogmødet i forbindelse med oplæg fra Bjarne Hansen
Kgs. Tisted.
Infomateriale rundsendes via mail til div. kontaktpersoner med opfordring til at formidle videre.
Der bliver lavet plakater, som kan hænges op i landsbyerne mm. Vi gør opmærksom på
stafetten via Facebook og landsby-rebild.dk.
b. Dagplejere
Møde i forvaltningen har været udsat pga. sydom og div. Forhindringer. Der findes en løsning
snarest.

6. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Intet nyt.

7. Ændringer i organisation
Eva i Hjedsbæk er trådt ud som repræsentant. Vi har ikke fået info om ny repræsentant. Der skal
indberettes en ny repræsentant inden udbetaling af tilskud.

8. Orientering til pressen/offentligheden
John skriver noget efter dialogmødet senere i aften.

9. Kommende mødedatoer og –emner
a. 03.12. Decembermøde/julemøde, hos Lise i Byrsted. Bestyrelsesmøde fra kl. 17.
b. Møder i 2015:
Husk kalender til næste møde den 3. december 2014, planlægning af møder for året 2015.
Der skal tages nye billeder af alle i bestyrelsen til hjemmeside og til folder.

10. Eventuelt
a. Lene Nygaard deltog i Samskabelsesdagen, Lene sender referatet fra mødet til alle i bestyrelsen.
Det var en spændende proces, med mange emner som også havde landdistrikts relevans.
Der er møde igen den 9. december 2014.

3

