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Tidspunkt:
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Merete Langeland, Michael Frederiksen, Ole Nørgaard, Sara
Tornøe
Dorte Møller
Charlotte Hansen
Merete Langeland
Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet og efterårsmødet d.
04.11.2015
Referaterne godkendt.
Det blev vedtaget at lave ny praksis for godkendelse af referater. Referater
sendes fremover til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne via mail så snart
referenten er klar efter møde. Bestyrelsesmedlemmerne har en uge til at komme
med kommentarer, hvorefter disse indarbejdes og referatet kan offentliggøres og
lægges på hjemmesiden.
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
1. Kørselsafregning for 2015
Sara indsamlede skemaer. Øvrige skemaer kan sendes via mail.
2. Henvendelse fra Gerding
Formanden orienterede om en henvendelse fra Gerding, som ufrivilligt har
fået skiftet deres næsten nye gadelamper til de helt nye LED lamper.
3. Møde forvaltning (Claus Holm)
Sara finder mødetidspunkt i starten af det nye år og sørger for at indkalde
formand og næstformand.
4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
1. Fastsætte kriterier for tildeling af midler fra Projektpuljen
”I 2016 vil Landsbyrådet særligt prioritere projekter, der kan være med til
at styrke fællesskabet i eller på tværs af landsbyerne i Rebild Kommune.”
Ellers ingen ændringer til kriterierne ift. 2015.
Bestyrelsen vil gerne forlods afsætte midler til Landsbystafet samt et
samarbejde med Fritidsrådet om en kursus-/arrangementsrække, som kan
være med til at inspirere og klæde de frivillige på til at skabe udvikling og
fællesskab i landsbyer og foreninger.
Vi skal sikre en god formidling af puljen og dens muligheder, så vi får flest
mulige gode og kvalificerede ansøgninger ind. Også gerne til store og dyre
projekter.

5. Udvalgsarbejde
a. Materiale database
Punktet udsat til næste møde

Landsbyrådet
Dato 08.12.15

6. Fra udviklingskonsulenten
Der udsendes mail vedr. fast tilskud til landsbyerne medio december.
Landsbyerne skal melde tilbage med opdaterede kontaktinformationer, før
der udbetales tilskud.
Orientering om Klima Rebild. I uge 10 og 11 2016 sætter Rebild fokus på
klima gennem en hel stribe af arrangementer, der på forskellig vis handler
om miljø og klima. Carsten arbejder på et arrangement (temadag/seminar)
om varmeforsyning til boliger i landsbyer og landområder, der ligger uden
for fjernvarmeværkernes forsyningsområde.
Øvrige arrangementer er velkomne, ligesom der er en åben invitation til at
deltage i projektgruppens møder. Næste møde er mandag d. 11. januar kl.
16 på Kulturstationen i Skørping.
7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
Ingen aktuelle oplysninger. Når ansøgningsmateriale til landsbypuljen er
klar skal der besked ud via mail og presse.
Materiale vedr. Landsbystafet sendes ligeledes ud, så snart det er klar.

8. Ændringer i organisation
Ingen ændringer
9. Orientering til pressen/offentligheden
Ingen aktuelle nyheder. Når ansøgningsmateriale til landsbypuljen er klar
skal der besked ud via mail og presse.

10. Kommende mødedatoer og –emner
Næste møde er d. 1. februar hos Merete Langeland, Gravlevvej 16B,
Gravlev, 9520 Skørping
11.

Eventuelt
Intet under eventuelt

