REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

13. april 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 21.00

Sted:

Terndrup Rådhus
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

Dato: 13.04.2016

Til stede:

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

Afbud fra:

Charlotte Hansen
Dorte Møller

Ordstyrer: Michael Frederiksen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 1/2 -16
Referat godkendt
3. Gennemgang af ansøgninger
22 ansøgninger gennemgået. 4 ansøgere har fået afslag med henvisning til
retningslinjerne for puljen. 18 ansøgninger har fået helt eller delvist tilsagn
om de ansøgte midler. Bestyrelsen har reserveret 35.000 til Landsbystafet
og 50.000 til fælles projekt med Fritidsrådet om en række arrangementer.
I alt er 631.000 kr. disponeret.
4. Status Årsmøde 26/4
Der er styr på sted og forplejning. Bestyrelsen laver fortsat opsøgende
arbejde med henblik på at finde nye kandidater til bestyrelsen.
Anette, Britta og Charlotte er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Merete er på valg og vil gerne genopstille.
5. Fra udviklingskonsulenten
Drøftelse af landdistriktspolitik i forlængelse af dialogmødet med
Kultur- og Fritidsudvalget. Enighed om at tage materialet med til
Årsmødet og præsentere det for medlemmerne i sin nuværende form
med henblik på at lægge op til dialog om dels de valgte emner, dels om
hvor landsbyerne kan se sig selv være med til at føre politikken ud i
livet.
6. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
Intet under dette punkt

Dato: 13.04.2016

7. Ændringer i organisationen
Dorte Møller har ønsket at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig
virkning. Michael kontakter Lilli Brunø, Lille Brøndum, for at bede hende
træde til som suppleant i bestyrelsen. Vi afventer svar fra Aarestrup om
hvem der fremover er deres medlem i Landsbyrådet.
Nyt medlem fra Guldbæk: Birgit Christensen
Nyt medlem fra Kgs Tisted: Anita Rasmussen
Nyt medlem i Lille Rørbæk: Erik Kjeldsen
Nyt medlem fra Mejlby: Jesper Heskjær
Idet Anette Tedaldi udtræder af Landsbyrådets bestyrelse skal der evt.
findes en ny repræsentant til Venskabsbyarbejdsgruppen. Det drøftes på
et senere møde.

8. Orientering til pressen/offentligheden
Michael kontakter pressen vedr. uddeling af landsbypuljen

9. Kommende mødedatoer og –emner
Rundtur og dialogmøde d. 30. maj. Start fra Hjeds Forsamlingshus i
Kirketerp

10.

Eventuelt

