REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

07.09.2015

Tidspunkt:

19.00-21.00
Hos Dorte

Sted:

Stubberupvej 25, Aarestrup
9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 07.09.2015

Til stede:
Afbud fra:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

Michael, Dorte, Anette, Lene, Carsten, Merete, Sara
Ole, Britta, Charlotte, Christina
Dorte
Sara

Dagsorden
1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat
Referat fra 17. juni godkendt, der er ingen referat fra det korte møde d. 25.
august.
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Lise har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Merete Langeland fra
Gravlev er som 1. suppleant trådt ind i stedet for Lise.
b. Tablets. Michael følger op på hvor Johns tablet er. Lisbeth har aftalt med
Sara at hun afleverer sin tablet i Terndrup ved lejlighed.
4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a. Opsamling fra mødet om Vision 2025. Hvad har vi fået med os?
(Overskrifterne fra mødet var: Oplevelser, Erhvervsliv, Leve og bo)
Michael, Anette og Charlotte deltog i mødet. De ville gerne have kendt
aftenens program i detaljer på forhånd for at have været bedre
forberedt og dermed i stand til at byde ind med mere på mødet.
Link til Vision 2025: http://rebild.dk/laes-vision-2025
Opsamling på ideerne fra mødet er vedhæftet referatet.
5. Udvalgsarbejde
a. Planlægning af Landsbyrådsmøde i efteråret (emner, sted, forplejning)
i. Lene og Dorte udgør arbejdsgruppen
ii. Mulige emner: Bredbånd og mobildækning, orientering om
Landsbystafet, Landdistriktspolitik, et projekt/arrangementsrække
a la Landsbypiloterne, nedrivning/renovering af forfaldne huse
b. Planlægning af dialogmøde med TMU (emner, mødeform)
i. Dialogmøde med TMU udsættes til rådet elelr udvalget finder at
der er behov for det.
c. Landsbystafet
i. Merete træder ind i arbejdsgruppen i stedet for Lisbeth.
d. Landsbybesøg
i. Interessen for at fortsætte traditionen med landsbybesøg tages op
på det kommende Landsbyrådsmøde.
6. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
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Der udsendes snarest info om status for hjemmeside inkl. dato for hvornår
den nye side går i luften. I samme mail orienteres om dato for
Landsbyrådsmøde.
7. Ændringer i organisationen
a. Ingen
8. Orientering til pressen/offentligheden
a. ingen
9. Kommende mødedatoer og –emner
a. Diskussion om mødetidspunkter og mødeform (skal vi altid starte kl.
17? Vil det give mening at holde færre, men måske længere møder,
hvor vi fx arbejder gruppevis på en del af mødet?)
i. Det blev besluttet fortsat at holde møder fra kl. 17. Antallet af
møder reduceres en smule og det forsøges så vidt muligt at holde
bestyrelsesmøder i sammenhæng med andre arrangementer. Hvis
der er brug for det i forbindelse med konkrete opgaver kan der
planlægges længere møder. Som udgangspunkt er ordinære
bestyrelsesmøder fra kl. 17-19.
b. Udkast til årshjul og mødekalender for det næste år diskuteres (Michael
og Sara laver udkast)
i. Udkastet blev gennemgået og en tilrettet udgave rundsendes med
referatet.
10.

Eventuelt
a. Intet
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