REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet
Mødedato:

25/3 2010

Mødetidspunkt: 16.15 – 17 reception og 17 - 21.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Kantinen og mødelokale 1 i adm. bygn. Terndrup

Landsbyrådet
Dato

Reception kl. 16.15 - 17:
Overrækkelse af Landsforeningen af landsbysamfunds pris til
landsbytosse 2010, John.
STORT TILLYKKE!
D. 25/3 2010 blev John E. Sørensen, Ildsjæl fra Aarestrup og formand for landsbyrådet officielt Kåret
som Landsbytosse 2010 ved en lille reception på det gl. rådhus i Terndrup.
35 - 40 landsbyrepræsentanter, borgere fra Aarestrup, familie og venner samt politikere deltog.
Landsforeningen af landsbysamfund har hvert år siden 1982 kåret en landsbytosse.
Barbara Diklev tidligere præsident for landsforeningen af landsbysamfund var den første taler, som fik
ordet af Lisbeth Nørgaard, næstformand i Landsbyrådet efter hendes velkomst. De efterfølgende talere
var Borgmester Anny Winther, Anette Tedaldi, medlem fra Mejlby og indstiller på vegne af landsbyrådet,
Anne Elmgren, formand skolebestyrelsen Friskolen i Årestrup, på vegne af institutioner og bestyrelser i
Aarestrup. Lene Aalestrup, Formand for Kultur og Fritids udvalget. Rummet var fyldt af masser af roser til
John for hans store indsats gennem rigtig mange år.
John takkede for æren, prisen, det store fremmøde, mange gode samarbejdsrelationer med mange andre
ildsjæle og politikere, samt sin tålmodige familie og sluttelig for de mange gaver.

Fraværende: Mona deltog i receptionen, men måtte melde afbud til bestyrelsesmødet.
Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth
2. Godkendelse af referat fra 15/3 10. Godkendt
3. Siden sidst:
a. Afpudsning af møderne d. 5/5 2010.
Der er fulgt op i forhold til beslutninger af 15/3 2010 desangående.
Pia sender vedtægter til Carsten Mikkelsen, som meddeles, at han er velkommen til at
kontakte John for evt. spørgsmål.
Orientering om de tværkommunale projekter:
Kultur i Landdistrikterne (Pia), Bosætningsprojektet (Anette), Stier (Pia), Trafiksikkerhed.

b. Afslag på midler fra ISM til opdateringer af landsbyhjemmesiden,
skal der prioriteres midler fra projektpuljen til dette fælles projekt?
Behandles under pkt. 4

c. Prioritering af bosætningsfremmende projekter.
Behandles under pkt. 4

4. Behandling af indkomne ansøgninger 2010 til Rebild kommunes
projektpulje til landsbyer med opland.

rojektpuljen 2010 er nu uddelt til 22 projekter
Oversigt over de støttede projekter til landsbyer med opland kan ses under bjælken "Støttede projekter"
På www.landsby-rebild.dk.
Der var ansøgningsfrist d. 20. marts, og landsbyrådet modtog 25 ansøgninger, hvilket omregnet svarer
til i alt 742.311,25 kr.
Landsbyrådet tildelte de 20 projekter i alt 546.125 kr., heraf 3 bosætningsfremmende milepælsprojekter.

Landsbyrådet
Dato

Derudover er der til fællesprojekter bevilget 20.000 kr. til dialog og debat forum på http://www.landsbyrebild.dk/ og 74.700 Kr. til projekt ”Energi til ildsjæle, foreninger og bestyrelser” ", modulopbygget
udviklingsforløb med fokus på bl.a. foreningsorganisering, bestyrelsesarbejde og fundraising.
Følgende 3 projekter blev prioriteret som Rebild kommunes bosætningsfremmende milepælsprojekter,
udfra Benchmarkingsprojektets 3 anbefalinger, på ”det gode” bosætningsfremmende projekt (kort
udgave):
1. Synliggørelse af lokalsamfundets identitet: Udgivelse af Bog Nysum Bylaug og lokalhistorisk arkiv.
2. Anlægsprojekter, der genererer uformelle mødesteder: Udarbejdelse af helhedsorienteret
udviklingsplan for Aarestrup og omegn.
3. Kulturelle projekter, der genererer samarbejde på tværs: Nordlys over St. Brøndum – mytologisk
Vikingeevent d. 4.-5. sept. 2010.

5. Orientering til pressen
John orienterer pressen, når Pia meddeler at alle har fået tilsagn eller afslag pr. mail.

6. Evnt.
- Bosætningsprojektet: nye datoer for regionsmøde 11/5 og seminar 29/5 2010. Der
foreslås start kl. 10. De involverede tilskrives senest fredag d. 26/3.
- Dialogmøde og besigtigelsestur d. 1/6 – Anette og Susanne sørger for traktement i
Mejlby, Pia for pølsehorn og drikkevarer i bussen.
Endeligt program færdiggøres, når de 4 landsbyer har svaret tilbage med deres
appetitvækkere.
- Folder Kultur i landdistrikterne uddelt. Pia beder tovholder orientere på projektets
hjemmeside om, hvor og hvornår man kan købe billetter til de forskellige arrangementer.
- Anette er landsbyrådets repræsentant i venskabsby arbejdsgruppen.
Ref. Pia.

