REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

9/12 2010

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde – 19.00 julehygge
Sted:

Hos Susanne
Gl. Landevej 2, Kgs. Tisted, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 9/12 2010

Fraværende: Lisbeth og Mona
Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Johnny
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 17/11 10 - godkendt
Godkendelse af referat fra møde med repræsentantskabet d. 17/11 10 godkendt
3. Siden sidst:
a. Ny administrationsstruktur Rebild kommune Pia orienterede link til
Økonomiudvalgets referat med bilag fra kommunens hjemmeside bringes i
referatet.
http://www.rebild.dk/sitecore/content/websites/www,-d-,rebild,-d,dk/Home/Kommunen/Politik%20og%20Demokrati/Dagsordner%20og%20r
eferater.aspx?commettee={CAE3365D-9E68-4EEF-97AAE04EC8FEB0D6}&year=2010&itemID={B809BBA8-5F12-4531-A544D5443C157692}&item=6976
b. Kulturuger 37-38 – evalueringsmøde 23/11– ref. Kulturråd 1/12 10.
Kulturrådet har besluttet at succesen gentages de samme uger i 2011.
c. Adventskalender 2010 Aarestrup lagde flot ud, Smidies indslag lader
vente på sig.
d. Stiprojektet
Pia orienterede udfra hendes oplæg/bilag til grønt råds møde d. 15/12 10.
Der planlægges en temadag ”Stier og friluftsliv” først i det nye år, med
masser af inspiration til igangværende projekter, afdækning af muligheder
for paraplyprojekter i forhold til kobling af stier, udvikling af aktiviteter,
oplevelser og ikke mindst formidling af stierne og - seværdigheder/
oplevelser m.m.
Derudover skal der lægges en slagplan for, hvordan vi bedst skaber overblik
over alle de forskellige vinkler (private, kommunale, statslige) /projekter
der er i gang, i Rebild kommune, som handler om Stier, friluftsliv adgang til
naturen, sundhed og motion, og får det serveret på en spændende måde
både markedsføringsmæssigt for borgere i Rebild Kommune og turister,
men også for at lægge billet ind som Årets friluftskommune 2011 (vinder
kommunen får en pris på 250.000kr) – en pulje, som grønt råd så kan dele
ud til kommende projekter.
Nyhedsbrev sendes til repræsentantskab og tovholderne på stiprojekter og
som nyhed på landsbyhjemmesiden og www.rebild.dk
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e. ”Energi til ildsjæle” Indenrigsministeriet er søgt om restfinansiering.
Måske må tidsplanen skydes, da kultur og fritid får 2 medarbejdere på
barsel i foråret, hvor der er rigtig meget tryk på i forvejen.
4. Kultur i landdistrikterne
– forslag fra V. Hornum John kvitterer for den gode ide´ til Ann Britt,
som har formuleret forslaget. John skal foreslå, at hvert landsbyråd i de 3
kommuner (som fødselshjælpere) finder 2-3 aktører fra landsbyerne.
Punktet tages op på næste møde
- møde med det nye kulturråd
Intet nyt fra kulturrådet vedr. dato.
5. evaluering af mødet med repræsentantskabet d. 17/11 10.
Et rigtig godt møde med opfordringer til fokus på :
Samarbejde på tværs
Informationer
Faldefærdige huse
Cykelstier
Forum:
det er skuffende at ikke flere har været inde på forum og deltage i
debatten. Susanne og Anette laver piximanual og starter nye emner op.
Landsbyrådet vil arbejde ud fra de emner som kom op på mødet med
repræsentantskabet.
Faldefærdige huse opfattes af landsbyerne som et massivt problem:
John laver udkast til henvendelse til TMU, som skal sendes Cc. resten af
byrådet. Landsbyrådet ønsker oplyst: Hvad Rebild kommune vil gøre, i
hvilken rækkefølge og om Rebild kommune denne gang søger ind på
oprydningspuljen?
Informationer – punktet tages op på næste møde.
Pia sender ikke så mange nyheder til repræsentantskabet som tidligere –
Nyheder lægges på landsbysiden under bjælken ”Nyheder”, så kan de som
vil have nyhederne følge med der.

6. Hvordan får vi føling med de landsbyer, der aldrig møder op?
Anette har haft kontakt til Ladelund pr. mail (anette orienterede), hun har
tilbudt sig til deres næste møde og følger op på div. spørgsmål.
Der skal udarbejdes en oversigt over de landsbyer vi ikke hører fra/ som
sjældent eller aldrig deltager i møder og arrangementer – de øvrige
bestyrelsesmedlemmer kan så tage kontakt i lighed med Anettes kontakt til
Ladelund.
Opstramning i forhold til udbetaling af det faste årlige tilskud.:
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Pia skal modtage indberetning af hele bestyrelsen for den ansvarlige
landsbyforening (med angivelse af formand og landsbyrådsrep.), ligesom
alle landsbyer skal opdatere bestyrelsen på deres hjemmesider inden der
udbetales fast tilskud til den pågældende landsby.
7. Susanne foreslår, at landsbyrådet arrangerer besøgsdage rundt i
de forskellige landsbyer, hvor det er landsbyerne, som besøger
hinanden.
Et ønske som også kom op på mødet med repræsentantskabet.
1-2 landsbyer opfordres til at invitere og arrangere, at andre landsbyer kan
komme på besøg. Alle kan byde ind med invitation, Pia kan videreformidle
invitationer.
Nysum (Barbara Diklev) inviterede allerede på mødet andre landsbyer på
besøg i Nysum. John kontakter Barbara for opfølgning.
8. Ansvarsfordeling i forhold til høringsprocesser:
a. Planstrategi – henvendelse fra TM - Merete Aagaard
John og Michael mødes med Merete inden jul, og Merete deltager på
landsbyrådets januarmøde, 1. punkt om emnet.
b. Følgegruppe ”Fremtidens skole i Rebild kommune” Michael
repræsenterer landsbyrådet.
c. Høring Trafiksikkerhedsplanen de 4 hæfter er fordelt på 4
bestyrelsesmedlemmer, som kommer med oplæg på næste møde.:
Trafiksikkerhedsplanen - Lisbeth
Trafikplanen - Michael
Tilgængelighedsplanen – Ole
Stier – Anette
Materialet findes her:
http://www.rebild.dk/sitecore/content/websites/www,-d-,rebild,-d,dk/Home/Teknik%20og%20Miljoe/Veje%20og%20trafik/Trafiksikkerhed/Tr
afikplaner/Trafiksikkerhedsplan.aspx
9. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
HUSK KALENDER!
Møde med nyt Kulturråd: vi foreslår at det bliver d. 7/3 før eller efter
landsbyrådets bestyrelsesmøde i Terndrup. Pia koordinerer med Arne.
Bestyrelsesmøder: (kl. 17-19)
6/1 11.: hos Anette i Mejlby – besøg af Merete Aagaard til 1.punkt.
2/2 11.: hos Johnny i Hellum
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7/3 11.: i Terndrup – måske efterfølgende møde med Nyt kulturråd.
19/4 11.: hos John i Aarestrup – prioritering af projektpuljen
31/3 11.: Ansøgningsfrist til ”Projektpulje for landsbyer med opland”
30/5 11.: Tur og dialogmøde for byråd og landsbyråd
10. Orientering til pressen

11. Evnt.
Litt.:
Helge fik Aarestrup bogen med hjem
Pia henter et eks. af Siem bogen hos frisøren i Siem
Pia fik ”Mere mening” med på kontoret.
Ref. Pia.
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