REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

11/8 2010

16.30 – 17 Bestyrelsen mødes
Mødetidspunkt: 17 – 18.00 Dialogmøde med Kultur og Fritidsudvalget
18 - 20.00 Bestyrelsesmøde
Adm. bygningen, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup
Sted:
mødelokale 3

Landsbyrådet
Dato 11/8 2010

Fraværende: Helge
Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael
2. Godkendelse af referat fra 21/6 10 godkendt
- Evaluering af dialogmødet d.d. med Kultur og fritidsudvalget
En god dialog, lydhøre politikere, bordopstillingen skal ændres næste gang
– vi skal kunne se hinanden, landsbyrådet laver en konkret dagsorden
næste år.
En folder med regler, rettigheder og pligter for husejere savnes
(faldefærdige hegn og -hække, snerydning, fjernelse af rod/bilvrag m.m.)
Se:http://www.rebild.dk/Teknik%20og%20Miljoe/Veje%20og%20trafik/Beplantning.aspx

3. Siden sidst:
a. Kultur i landdistrikterne datoer for evalueringer er ikke fastsat.
b. Kulturuger 37-38 Spændende program kommer i Kulturen, som er lige
på trapperne (netudgave er i luften: http://www.kulturen.net/Forside.php )
c. Projekt ”Energi til ildsjæle!” Pia orienterede om involvering af
målgrupper og plan for fundraising.
4. Opfølgning på Benchmarking-/ bosætningsprojektet i forhold til
fremtidig praksis for Rebild kommunes landsbypulje.
Beslutning fra 21/6 10. Rapportens fase 4 og 5 opsamling fra
regionale workshops og afsluttende seminar blev drøftet, samt
forskellige tiltag i forhold til projektpuljen. Alle forbereder sig til
opfølgning/ beslutninger på bestyrelsesmødet d. 11/8 2010.
Rapporten er vedhæftet som fil til forberedelse, jeg har printet en
papirudgave til hver.
De enkelte forslag blev drøftet, enighed om at gøre det så enkelt som
muligt, men sikre erfaringsudveksling.
- På fremtidige oversigter over bevillinger fra projektpuljen uddybes
projektnavn med en linje om projektet, ligesom kontaktperson skal fremgå
af listen, så det er muligt at henvende sig til projekter og erfaringsudveksle.
- I nyhedsbrev opfordres tidligere projekter til at sende nogle få linjer, hvis
de har noget/ erfaringer, som kan være interessante for andre – sende det
til Pia i wordformat, og det vil så blive bragt under bjælken ”Fra landsby til
landsby” på www.landsby-rebild.dk
- Pia laver udkast til elektronisk evalueringsskema som godkendes ved
revidering af ansøgningsskemaet 2011 på dec. mødet. Ved bevilling til
udvalgte projekter gøres der i tilsagnsskrivelsen opmærksom på, at der skal
indsendes evalueringsskema på mail ved projektets afslutning.
5. Hjemmesiden:
a. Forum: Pia får alle testøvelser slettet, melder ud, når bestyrelsen kan
starte seriøse indlæg op – alle bestyrelsesmedlemmer går ind og prøver
kræfter og meddeler Pia, når Forum må gå i luften.
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b. Julekalender 2010
Pia forhandler færdig, undersøger muligheden for at finde en form, der kan
holdes indenfor rammen, landsbyerne opfordres til at finde en person, som
kan involvere sig i samarbejdet, teksten sendes til godkendelse i landsbyen
– landsbyen skal have rettigheder til at bruge tekst og billeder.
Alle landsbyer, som er i luften med deres hjemmeside får en historie af
samme forfatter til bjælken ”Historie” på deres hjemmeside. Der afsløres
mindst 1 landsbyhistorie hver dag i december.
Vi kontakter TVNord med henblik på, at de som julekalender bruger 2
minutter på en landsbyhistorie fra Rebild kommune hver dag.
Målene med projektet er at styrke identitetsfølelsen i landsbyen, øge
kendskabet til landsbyerne i hele kommunen, lokke flere ind på
landsbyernes hjemmesider samt inspirere potentielle tilflyttere til at studere
livet i de enkelte landsbyer nøjere på landsbyhjemmesiderne. Endnu et
bosætningsfremmende tiltag.
c. Henvendelse fra Birgitte Mikkelsen, Horsens forslag om ændring
af lay out på hjemmesiden – flytning af nyheder og kalenderfunktion til
højre side, for at få flere til at se nyheder.
Landsbyrådet takker for henvendelsen og vil overveje at tænke Birgitte
Mikkelsens forslag ind, når lay out skal tilrettes.
6. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder. (Budget 2011 i høring fra 25/9 – 4/10 kl. 10)
- Samspil mellem landsbyrådets bestyrelse og repræsentantskabet –
hvordan styrker vi det? (Punktet er udsat til senere møde)
HUSK KALENDER!
28/9 kl. 17 Bestyrelsesmøde Aarestrup – Planlægning møde med rep.
17/11 kl. 19- 21.30 Møde med repræsentantskabet. (bestyrelse kl. 17?)
9/12 kl. 17 bestyrelsesmøde - revidering af retningslinier og ans.skema til
projektpuljen - efterfølgende julehygge.
7. Orientering til pressen ingen (før forum er klar til at gå i luften.)
8. Evnt.
- Helen Eriksens bog ”Mere Mening” – hvem vil læse først? Johnny har den!
- ”Trods dårlige odds”, International inspiration til udv. projekter i
yderområder. – til rotation mellem bestyrelsesmedlemmerne. John først!
- Værktøjskassen – mange landsbyer har ikke hentet – påmindelse i
nyhedsbrev
- Landdistriktskonference Nordjysk 19/8 10
- ISM landdistriktskonference 17-18/9 10 – Lokaldemokrati i landdistrikter!
- ”Den Gode Ansøgning!” infomøde d. 2/9 10. kl. 19 – 21.30.- tilmelding på
www.landsby-rebild.dk
- Nysum bogen er udkommet – Ole læser først
Ref. Pia

