REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

1. februar 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00

Sted:

Merete Langeland
Gravlevvej 16b,
16b Gravlev
9520
520 Skørping

Landsbyrådet
01.02.2016

Til stede:

Anette Tedaldi
Britta Kiis
Carsten Bojesen
Charlotte Hansen
Lene Nygaard
Merete Langeland
Michael Frederiksen
Ole Nørgaard
Sara Tornøe

Afbud fra:

Dorte Møller

Ordstyrer: Britta Kiis

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Der blev tilføjet et punkt vedr. henvendelse fra Guldbæk under pkt. 3.2
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 08.12.2015
Referat godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
1. Møde med forvaltning (Claus Holm)
a. Sara havde en håndfuld forslag til mødedatoer. Michael og Dorte
tjekker kalenderen.
2. Henvendelse fra Himmerlandsbyen og Guldbæk Borgerforening
a. Himmerlandsbyen: Er løbet i problemer med at gennemføre
åbning af bækken helt efter projektbeskrivelsen pga. en anden
rørføring end forventet. Det vil blive dyrere for dem at
gennemføre det fulde projekt end først antaget.
Landsbyrådets bestyrelse trækker ikke det allerede bevilgede
beløb tilbage, selv om projektet ikke er gennemført i sin helhed.
Bestyrelsen
opfordrer
til
at
Himmerlandsbyen
søger
landsbypuljen om det resterende beløb på lige fod med andre
ansøgere.
b. Guldbæk Borgerforening: Må opgive projektet med Spor i
Landskabet. Ønsker at de bevilgede midler i stedet kan anvendes
til etablering af Mulitbane, som også er støttet af Landsbypuljen,
men fortsat mangler en del af finansieringen inden den kan
etableres.
Landsbyrådets bestyrelse ønsker det bevilgede beløb til Spor i
Landskabet tilbageført til Landsbypuljen, da projektet slet ikke
gennemføres. Guldbæk Borgerforening opfordres til at søge
landsbypuljen om evt. yderligere tilskud på lige fod med andre
ansøgere.
3. Synliggøre landsbypuljen
a. Ansøgningsmateriale skal sendes til alle på adresselisten. Sara
sender opdateret liste til Michael, som rundsender.
b. Annoncering via ”Rebild Kommune informerer”. Sara sørger for
at det kommer i.
c. Opslag på kommunens Facebook side. Sara sørger for det.
d. Artikel/pressemeddelelse til Vores Avis, Nordjyske og
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ugeaviserne. Michael sender udkast rundt til bestyrelsen, som
supplerer inden det sendes til pressen.
4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
1. Planlægning af årsmøde 26/4 (bl.a. nedsættelse af udvalg)
a. Carsten og Merete udgør planlægningsudvalget og kigger
samtidig på efterårsmødet.
b. Afholdes evt. i Kirketerp
c. Michael kontakter dirigent og sørger for at sende indkaldelse ud,
når den er klar.
d. På valg er: Anette, Britta, Charlotte og Merete. Anette, Britta og
Charlotte ønsker ikke at genopstille. Merete overvejer.
e. Bestyrelsen er opsøgende ift. til at finde nye
bestyrelsesmedlemmer.
2. Påbegynde planlægning af rundtur og dialogmøde 26/5 (bl.a.
nedsættelse af udvalg)
a. Datoen ændres til 24. maj (der er byrådsmøde d. 26.)
b. Planlægningsudvalg: Michael og Lene
c. Det er den vestlige del af kommunen, der skal besøges fx: Hjeds
sø, Byrsted, Bradsted, Hjedsbæk.
d. Sara undersøger priser på leje af bus og bestiller
e. Michael sender ”sæt kryds i kalenderen-mail” til byråd og
forvaltning inden længe.

5. Udvalgsarbejde
a

Materiale database
Punktet udsat til et møde, hvor Dorte er til stede.

b

”Landsbypiloterne”
Landsbyrådet indleder et samarbejde med Fritidsrådet om
en række inspirationsarrangementer for kommunens
landsbyer/foreninger, et koncept a la Landsbypiloterne,
som kører/har kørt i andre kommuner. Arrangementerne
kan samtidig bygge videre på fundamentet fra projektet
”Energi til ildsjæle”, men form af enkeltstående
arrangementer.
Merete og Dorte deltager i en arbejdsgruppe med
Fritidsrådet og forvaltningen.
Louise og Sara indkalder til første møde.

6. Fra udviklingskonsulenten
Orientering om økonomi - som sidste år ca. 600.000 kr. til landsbypulje.
Sender reminder til de 6-7 landsbyer, der ikke har meldt tilbage med
kontaktinfo.
USB-nøgler med indhold fra den gamle hjemmeside snart klar til at blive
sendt ud til de hjemmesideansvarlige i hver landsby.
Klima Rebild, info om foreløbigt program
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7. Oplysning fra bestyrelsen til medlemmerne
Se ovenstående vedr. årsmøde og ansøgningsmateriale til landsbypulje

8. Ændringer i organisation
Listen med kontaktinfo rundsendes til bestyrelsen, når den er
opdateret.
9. Orientering til pressen/offentligheden
Se pkt. 3.
10. Kommende mødedatoer og –emner
Onsdag d. 13. april l. 17-21, Skørpingvej 7, Terndrup. Uddeling af pulje
Se årshjul
11.

Eventuelt
Anette har fået ny mailadresse: AnetteTedaldi@gmail.com

