REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet
Mødedato:

21/6 2010

Mødetidspunkt: 17 - 19.25 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Mona, Kridtbakken 18, Oplev, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 21/6 2010

Fraværende: Helge
Referat for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1.
2.
-

3.

Ordstyrer: John
Godkendelse af referaterne:
5/5 10 Bestyrelsesmøde godkendt
5/5 10 Repræsentantskabsmøde godkendt – en rigtig god aften
5/5 10 Konstituerende møde godkendt – særskilt referat
Tur/ dialogmødet med byrådet d. 1/6 10 godkendt
evaluering pkt. 4 dette referat.
Siden sidst:
a. Kultur i landdistrikterne
Styregruppen besluttede at undersøge, hvordan de 6 landsby- og
kulturråd i de 3 kommuner ville forholde sig til at afsætte hver 1520.000 kr. til en fællespulje, så et aktivitetsniveau på højde med det
gennemførte kunne gentages, denne gang arrangeret af en
styregruppe bestående af rep. fra de 6. råd, med support og
regnskabsbistand fra forvaltningerne. Endelig evaluering efterår
2010.
Pia orienterede om Kulturrådets beslutning, Landsbyrådet er stemt for
en fælles for-evaluering for kulturrådet og landsbyrådet i Rebild
kommune i forbindelse med kulturugerne, som foreslået af Arne
Arildsen, og modtager gerne en detaljeret dagsorden og forslag til
mødedato, der ikke falder sammen med aktiviteterne i kulturugerne.
b. Bosætningsprojektet
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 kl. 18.00
c. Kulturuger 37-38
Drøftet under pkt. 3.a.
d. fra forvaltningen
Trafiksikkerhedsfølgegruppemøde d. 22/6 10 aflyst i dag.
Louise og Pia har bestået fundraiseruddannelsen.

4.

Evaluering af tur/dialogmøde for byråd og landsbyråd
d. 1/6 2010
Pia følger op på bekræftelsen af bus bestillingen samme formiddag,
som turen er kl. 17 om eftermiddagen de kommende år, så vi aldrig
igen oplever forsinkelse på turen, og så den programsatte tid
overholdes.
Olsens busser blev nævnt som en anden mulighed næste år.

Landsbyrådet
Dato 21/6 2010

Pia forsøger at arrangere, at vi mødes og samles op af bussen samme
sted som vi slutter med dialogmøde.
Fremover skal medlemmerne af byrådet aktivt tilmelde sig turen.
Pia præciserer, hvor mange personer landsbyerne kan forvente besøg
af, ikke blot at det er byrådet og landsbyrådet.
Ellers en rigtig god tur og god aften – positive tilbagemeldinger fra
politikere og fra Landsbyerne, som oplevede at det var rart at møde
politikerne og snakke med dem. Politikerne var gode til at blande sig
med borgerne.
5.

Emner til dialogmødet med KFU d. 11/8 2010 kl. 17 - 18
Evaluering af - og input til revidering af landdistriktspolitikken.
Hvordan kan KFU understøtte landsbyrådets arbejde?
Landsbyrådet ønsker en go´ landsbysnak generelt. Input til konkrete
emner skal tilgå John senest d. 1/8 2010.

6.

Projekt ”Energi til ildsjæle!” feed back på foreløbige planer.
Pia orienterede om projektet, der fundraises i løbet af efteråret,
interessenter involveres, tidsplan justeres, markedsføring målrettes de
forskellige målgrupper. Selve projektet, de modulopdelte
udviklingsforløb starter forår 2011- projektet løber herefter over 2 år.
Landsbyrådet orienteres løbende.

7.

Hjemmesiden: Forum og julekalender 2010
Susanne, John, Anette og Mona mødes d. 1/7 kl. 17 -19 hos Susanne,
og prøver løs, bygger forskellige emner op, tjekker om der er
overflødige funktioner, som skal slettes, og meddeler Pia, hvilke emner
hun skal slette. De 4 opfordrer alle i bestyrelsen at prøve kræfter med
forum inden – der samles endeligt op d. 11/8, hvor det besluttes,
hvornår Forum åbnes på landsbyhjemmesiden.
Pia indhenter tilbud/ pris vedr. julekalender tiltag på hjemmesiden.

8. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet 11/8 2010 kl. 18 - 20
- Opfølgning på Benchmarking –/ bosætningsprojektet i forhold til
fremtidig praksis for Rebild kommunes landsbypulje.
- Forum klar til at gå i luften?
- Samspil mellem landsbyrådets bestyrelse og repræsentantskabet –
hvordan styrker vi det?
- ”Energi til ildsjæle”
- Hjemmesidejulekalender
9.

Orientering til pressen ingen

10. Evnt.
- Tilbud på vej til landsbylegepladsansvarlige om at købe legepladstjek via
driftsenheden TM.
- bestyrelsen informeres løbende om ændringer, i repræsentantskabet.
Ref. Pia

