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52 personer tilmeldt repræsenterende 27 landsbyer:

Landsbyrådets årlige dialogmøde med
Repræsentantskabet, hjemmesideansvarlige og lokale bestyrelser.
d. 17/11 2010 kl. 19 - 21.30
i St. Brøndum forsamlingshus, Lyngbyvej 58, St. Brøndum, 9520 Skørping
Referat:
Ordstyrer : Michael
1. Velkomst og præsentation
2. Orientering v. John
John takkede for det store fremmøde med flere landsbyer repræsenteret end ved tidligere
møde og orienterede om de emner bestyrelsen havde arbejdet med siden sidst, at
nedrivningspuljen fortsætter i 2011, blot med færre midler, dialogmøderne med Byrådet og
Kultur og fritidsudvalget, tværkommunale projekter, økonomi, projektpuljen, bedre og
bedre projekter søger ind på puljen.
John pointerede, at Rep. for landsbyerne er altid velkomne med kritik og spørgsmål !
Fremadrettet arbejdes med julekalender 2010 og debatforum.
John sluttede med at takke for godt samarbejde med og opbakning fra repræsentantskab,
bestyrelsen, Pia, forvaltningen og politikerne.
Flere opfordrede til at landsbyrådet får politikerne til at sætte penge af til supplement til
oprydningspuljen, og søge ind på den.
3. Hvordan kan landsbyrådets bestyrelse og de lokale bestyrelser styrke hinandens
arbejde?
3 indlæg fra lokale rep. a´ 3 min. med denne overskrift.
Karina fra Sønderup: med følgende nøgleord til styrkelse af samarbejdet – kommunikation,
relationer og engagement.
Mads fra Dollerup: efterlyste et katalog over ressourcepersoner fra de forskellige
landsbyer, som vil tilbyde at dele erfaringer med andre landsbyer, samt en ide´bank begge
på hjemmesiden. Fandt debatforum som en god måde at komme i snak med andre på.
Barbara Diklev fra Nysum: Trafik, og Nysum fritidspark var de 2 emner Barbara berørte.
Foreslog, at Landsbyrådet arrangerer besøg for landsbyer i andre landsbyer – ud at hente
ny inspoiration og høre om liv og erfaringer her. ”Velkommen til Nysum og høre om vore
erfaringer”.
Alle 3 leverede inspirerende oplæg til styrkelse af samarbejdet landsbyer imellem og
bestyrelse og repræsentantskab imellem.
Herefter dialog og debat, samt flere gode ideér.
Pia gjorde opmærksom på at landsbyerne indtil videre kan bruge bjælken ”Fra landsby til
landsby” på www.landsby-rebild.dk til invitationer, efterlysninger, gode ideér m.m.
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John takkede for alle de gode ideér, som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.
4. Kaffe – oste- og rullepølse madder
5. Demonstration af mulighederne i det nye dialog og debatforum på
www.landsby.rebild.dk. Anette gennemgik funktionerne på Forum.
Herefter drøftelse af hvilke initiativer der kan få flere til aktivt at sende stof til- og medvirke
på hjemmesiderne, få flere til aktivt at følge med og hente informationer og inspiration der.
Vedr. hjemmesiden : Pia får ændret teksten ”Nyheder” til ”Nyheder/ Arrangementer”,
enkelte var ikke klar over, at man kan se nyhedsarkiv ved at klikke på denne bjælke.
Pia udsender nyhedsmail til webmastrene med, hvordan de kan bruge den tildelte web
mailadresse, samt uddybende om gallerifunktionen.
Pia orienterede om Hjemmesiden i øvrigt og opfordrede de tilstedeværende til at huske at
levere stof til webmastrene.
6. ”Energi til ildsjæle”
Pia orienterede om projektet, som der søges midler til nu, og opfordrede landsbyerne til at
finde interesserede fra så mange foreninger, institutioner, foreningsløse ildsjæle og unge
som muligt fra eget lokalområde.
7. Evnt.
Pia orienterede:
- om hjemmeside julekalender 2011 og efterlyste flere landsbyer til sammen med Bodil og
Tom fra Aarestrup og Jørgen fra Smidie at lave julesjov på hjemmesiden i år. Jørgen fra
St. Brøndum er med. Pia koordinerer og orienterer på portalen.
- om Stiprojektet med at registrere stier i lokalområderne, piximanual til registrering på de
nye kommunale kort er under udarbejdelse, herefter tilføjes stierne på Skov og
Naturstyrelsens nye kort ”Ud i Naturen”. Rebild kommune er udpeget som pilotkommune i
”Kløverstiprojektet”, se mere på landsbyhjemmesiden.
John inviterede til ordet er frit:
- flere udtrykte utilfredshed med manglende svar på henvendelser til Teknik og Miljø og
opfordrede landsbyrådet til at gøre noget. Pia opfordrede til at landsbyerne selv henvender
sig til de forskellige medarbejdere de venter svar fra. John henviste til svar tider på Rebild
kommunes hjemmeside. Pia fik som rep. i følgegruppen vedr. trafiksikkerhedsplan en
meget kraftig anmodning om at følge op på manglende svar fra de ansvarlige herfor.
8. Tak for i aften!
John takkede igen for det store fremmøde og de mange gode ideér og konkluderede, at
mange af ideérne peger på samarbejde på tværs af landsbyerne.
Ref. Pia.

