Konference for Landsbyerne i Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild
kommune.
Landsbyrådet i Rebild kommune arrangerede i samarbejde med Vesthimmerland og Mariagerfjord kommunes
landsbyråd, en 3 dages konference på Løgstør Park Hotel i 2016. Alle landsbyernes ildsjæle og initiativtagere var
inviteret til gratis at deltage i konferencen. Det var efter først til mølle princippet, da der var et begrænset deltagerantal
pr kommune.
Konferencen var en stor succes, idet samarbejdet mellem de 3 kommuner gav økonomisk mulighed for at hyre dygtige
oplægsholdere, og dermed give deltagerne en lærerig, hyggelig og indholdsrig konference.
Igen i år samarbejder Landsbyrådene fra de 3 kommuner på at skabe en 2 dages konference, med et spændende og
udbytterig indhold til gavn for Landsbyerne og deres initiativtagere.
Konferencen finder sted på Løgstør Parkhotel d. 26. oktober kl. 16.00 til 27. oktober kl. 16.00.
Indholdet i konferencen er “24 timers fokus på det, der virker”
Formålet er at give inspiration og mulighed for erfaringsudveksling mellem landsbyer i Rebild, Mariagerfjord og
Vesthimmerlands kommuner.
Folk fra landsbyforeninger/lokalråd, politikere bliver inviteret.
Vi opfordrer alle til at deltage både nye og gamle og gerne mere end én fra hvert lokalområde. Vi forventer, at man har
tilknytning til og repræsenterer et område og ikke blot sin egen forening/organisation/virksomhed.
Konferencen bliver en blanding af oplæg, debat og gruppearbejde.

Dialog tur med Rebild Kommunens politikere.
Landsbyrådet inviterer hvert år hele Kommunalbestyrelsen på dialog tur rundt til nogen af kommunens landsbyer. Her
får politikkerne mulighed for at høre og se og opleve, hvor mange spændene ting og initiativer, der er og bliver sat i
gang. Den enkelte landsby får f.eks. mulighed for at vise og oplyse politikkerne, hvor meget de ved fælles hjælp får ud
af de projektmidler, som Landsbyrådets projektpulje uddeler hvert år. Projektmidler som genererer sammenhold,
udvikling og fællesskab i Landsbyerne. I år håber Landsbyrådet, at der kommer rigtig mange politikere med, da der er
mange nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Dialogturen afsluttes med kaffe i en af landsbyerne, hvor der altid er en god dialog mellem politikkerne og
Landsbyrådet bestyrelse. Dialogturen afholdes d. 29. Maj.

Årsmøde i Landsbyrådet.
Landsbyrådets årsmøde holdes i år i Skibsted forsamlingshus d. 24. april kl. 19.00.
Formanden for Landsbyrådet vil give en beretning om Landsbyrådets arbejde siden sidste år og planerne for næste års
arbejde.
Der bydes på kaffe og en bid brød.
Årsmødet er for alle landsbyerne i Rebild kommune.

Handleplaner.
Som opfølgning på den vedtagne Landdistriktspolitik har Landsbyrådets bestyrelse gennem længere tid arbejdet med at
få sat handleplaner på det enkelte indsatsområde. Dette arbejde har været langsommeligt og besværligt, men vi
begynder nu at have alle handleplaner færdige til fremsendelse til Kultur- og fritidsudvalget. Det har været vigtigt for
bestyrelsen at få udarbejdet en handleplan, som indeholder tidsramme, resultatmåling, ansvarlige personer/udvalg og
evaluering for det enkelte indsatsområde/politik. Dette for at sikre, at der også rent praktisk bliver fulgt op på
Landdistrikstspolitikken. Vi glæder os meget til at få sat gang i de enkelte projekter og følge den udvikling i
landdistrikterne, som politikken lægger op til.

