REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

17/11 2010

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Forsamlingshuset St. Brøndum

Landsbyrådet
Dato 17/11 2010

Fraværende: Helge, afbud Mona
Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Anette
2. Godkendelse af referat fra 28/9 2010 og planlægningsmøde 5/10 2010
Begge godkendt
3. Siden sidst:
a. Kultur i landdistrikterne – evalueringsmøde afholdt, Pia refererede
udfra notat, referat udsendes til bestyrelsen så snart det forelægger.
Det sidste arrangement bliver et fællesmøde/foredrag : Hvem står
for byfeten i år 2020?
Positiv stemning om at bakke forslag fra V. Hornum borgerforening op.
Punktet behandles på dec. mødet.
b. Kulturuger 37-38 – evalueringsmøde 23/1110– landsbyrådets
deltagelse? - Lisbeth deltager – der kan arrangeres noget i nogle landsbyer
med forventning om, at der kommer nogle udefra.
Herefter spiller det nye kulturråd ud med forslag til mødedato for
fællesmøde mellem Kulturråd og landsbyråd først i det nye år.
c. Julekalender 2011 – 2010?
2010 Aarestrup og Smidie har budt ind – forsøger at motivere flere på rep
mødet d.d.
d. Stiprojektet
Pia orienterede om stiprojektet registrering af stier, samt Kløverstiprojektet,
hvor Rebild kommune er udpeget som en´ af 9 pilotkommuner.
Når piximanualen til registrering på de nye kort er klar, samles op på status
hos de forskellige tovholdere i lokalområderne. Ligesom der tilbydes
deltagelse i Kløverstiprojektet.
4. Afpudsning af møde med repræsentantskabet d. 17/11 10
- Samspil mellem landsbyrådets bestyrelse og repræsentantskabet
- hvordan styrker vi det? Indlæg fra 3 landsbyer:
Karina, Sønderup + Mads, Dollerup – Lars fra Grynderup er sygemeldt d.d.
John spørger Barbara fra Nysum, om hun vil springe til.
- Forum – Anette fremlægger
- Projekt ”Energi til ildsjæle!” – kort status (Pia)
- evt. - stof hjemmesider – julekalender 2010 – stiprojektet (Pia)
5. Projektregnskaber
- anmodning om periodeforlængelse (Nysum Bylaug)
Beslutning: Nysum skal tilbagebetale de 8.250 kr. som endnu ikke er brugt,
og så søge midler til færdiggørelse af projektet, når de har overblik over
udgifterne dertil.

Landsbyrådet
Dato 17/11 2010

- regnskabs skema:
Nyt regnskabs- og evalueringsskema er udarbejdet, skal indsendes sammen
med bilag på afholdte udgifter og 3-5 fotos. Godkendt
Skemaet mailes til projektansvarlige for projekter, som er bevilget midler i
2010, og lægges på landsbyhjemmesiden. Godkendt.
6. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
HUSK KALENDER!
- Bestyrelsesmøde d. 9/12 kl. 17-19 hos Susanne – herefter julehygge
Forslag til Dagsorden:
1. Godkendelse af referater fra bestyrelses møde og rep. møde d. 17/11 10
2. Evaluering af- og opfølgning på møde med rep., lokale bestyrelser og
hjemmesideansvarlige d. 17/11 10
3. Siden sidst
4. Kultur i landdistrikterne
– forslag fra V. Hornum
- møde med det nye kulturråd
5. Hvordan får vi føling med de landsbyer, der aldrig møder op?
6. Susanne foreslår, at landsbyrådet arrangerer besøgsdage rundt i de
forskellige landsbyer, hvor det er landsbyerne, som besøger hinanden.
7. Orientering til pressen
8. Mødedatoer 2011
9. Evnt.
7. Orientering til pressen
John orienterer pressen om rep. mødet samt åbning af Forum
8. Evnt.
- aktuelle tidsskrifter og film
- forsamlingshus harmonisering – Lyngby havde kontrakt.
- Grøn ordning – Pia orienterede – møde Haverslevhallen 18/1110.
- Nedrivningspuljen – fortsætter i 2011 – dog knap så stort beløb.
- Indstillinger:
- at rep. for landsbyrådet deltager i følgegr. vedr. skolestruktur
- Dialogmøde mellem KFU og landsbyrådets bestyrelse d. 8/6 2011.
- Lisbeth afleverede og anbefalede Nysumbogen.
- Pia beder Tom fra Aarestrup give John et eksemplar af den nye
Aarestrupbog, som kan cirkulere rundt i bestyrelsen.
- Pia rekvirerer ligeledes et eksemplar af Siem bogen hos Hanne.
Ref. Pia.

