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Landsbyrådet
Dato 7/3 2011

Fraværende:

afbud fra: Mona og Johnny

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael
2. Møde med formand for Kulturrådet Gitte Rubæk og Arne Arildsen
Fremtidigt samarbejde mellem Kulturråd og landsbyråd.
Arne orienterede om at succesen med afholdelse af kulturuger i ugerne 37
og 38 nu bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, og glædede sig over
at det sidste år havde været spændende landsbyprojekter på banen,
fremhævede projekterne i St. Brøndum og Smidie og et af de nye tiltag i år
”Smagen af kunsthåndværk”. Der er et budget til kulturuger på i alt 50.000
kr. Fristen for at melde projekter ind til Arne er 1. juli 2011.
Gitte og Arne opfordrede til at få budskabet ud, at ”Kulturrådet er til for
hele kommunen”
Der er 2 kulturpuljer:
1. til løbende kulturelle aktiviteter:
225.000 kr.
2. udviklingspulje til nye tiltag:
100.000 kr.
Ansøgningsfrister: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.
Ansøgningsskema kan hentes i wordformat under bjælken Rebild kommune
på landsbyhjemmesiden.
Landsbyrådet foreslog, at man under Kultur på www.rebild,dk orienterer
om, hvilke kulturprojekter der støttes.
Projekt ”Kultur i landdistrikterne” på tværs af kulturråd og landsbyråd har
givet flere landdistrikter mod til at udvikle og afholde kulturarrangementer,
Arne oplyste, at der er 30.000 kr. tilbage i det oprindelige projekt.
John pointerede, at en videreudvikling af dette projekt ønskes på ildsjæle
niveau, at der er taget kontakt til landdistriktsrådene i Vesthimmerland og
MariagerFjord og at landsbyrådet har punktet på dagsordenen i aften.
Arne gjorde endvidere opmærksom på, at alle - også landsbyer kan byde
ind med aktiviteter til ”Kulturen” på www.kulturen.net. Man kan selv
registrere sig som arrangør, tilmelde sig nyhedsbreve og lægge
arrangementer ind. Deadlines for arrangementer som skal med i
papirudgaven bringes fremover på kalenderen på landsbyportalen, eller
man kan tilmelde sig Arnes reminder service.
En gratis mulighed for at markedsføre Kulturelle arrangementer i hele
kommunen.
Lisbeth efterlyser samarbejde på tværs af kommunen omkring
markedsføring.
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”Kulturen” linker til lignende kulturhjemmesider i MariagerFjord og Vest
Himmerlands kommuner – der arbejdes på at få aktiviteter i Rebild
kommune til at poppe op på de andre kommunes kalendere.
Gitte Rubæk foreslog, at landsbyerne overvejer at lave åbne arrangementer
f.eks. landsbybesøg for alle, åbne landsbyer – Himmerlandsbyen i Aarestrup
kan være et forslag.
Endvidere ser det nye kulturråd frem til et positivt samarbejde med
landsbyrådet. Landsbyrådet har samme ønsker for fremtidigt samarbejde.
3.Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 2/2 11. Godkendt.
4. Siden sidst:
a. Rebild kommune ansøger om midler fra oprydningspulje
Landsbyrådet er ikke hørt, men er positive stemt over, at der nu
gøres en indsats i forhold til faldefærdige huse.
b. Landsbybesøg i Nysum
Nysum inviterer landsbybestyrelser og andre interesserede
fra landsbyerne til Nysum for at se og høre om projekt
reetableret grusgrav.d. 7/6 2011 kl. 19.
Landsbyrådet sponserer 10 kg. Pølser. Nysum køber ind, og får
beløbet refunderet ved fremsendelse af kvittering til Pia.
Landsbyrådet foreslår at overveje brugerbetaling på øl og vand, det
er svært at forudse, hvor mange der deltager i det første forsøg
med ”landsbybesøg”
c. Stiprojektet: Temadag om ”Stier og Friluftsliv” d. 13/2 2011
Pia orienterede om det store fremmøde og de mange netværk der
blev dannet på tværs af landsbyer og de større byer samt aktører i
det åbne land. Der er 9 netværksgrupper fordelt i hele kommunen.
Alt ”guf” til inspiration til det videre udvikling af stier og friluftsliv
ligger på www.landsby-rebild.dk under bjælken ”Rebild kommune”.
Der er lavet link til www.rebild.dk menupunkt ”Friluftsliv”.
Næste tiltag bliver en opfølgningstemaaften om etablering af ”Spor i
landskabet” Projektleder på den nye pulje, som kan finansiere
materialer til afmærkning af stier og formidling fortæller om
muligheder. Ildsjæl, lodsejer, landmand og kommunalpolitiker
fortæller om et spændende projekt omkring ”Odderbækken” ved
Tyregod.
d. Årsmøde for forsamlingshuse d. 8/2 Landsbyforeninger og
politikere er inviteret.
Pia og Anette orienterede, ca. 70 personer fra forsamlingshusene og
lokalforeninger deltog. Anette er nu et af de nye medlemmer af
3

Landsbyrådet
Dato 7/3 2011

samråd for forsamlingshusene. Som blandt andet skal se på
muligheder for en evnt. ny fordeling af midlerne til forsamlingshuse
i Rebild kommune. Niels Højlund startede diskussionen med
bemærkningen ”Lad falde, hvad ikke kan stå” og opfordrede til at
fordele midlerne til de aktive forsamlingshuse.
e. Fastelavnskonkurrence
er lagt på nettet
f. Busruter (Lisbeth)
Lisbeth undersøger nærmere, hvornår der næste gang bliver
mulighed for at få indflydelse/ indsende behov og ønsker.
g. 22/2 11. Fra ide´til projekt – den gode ansøgning
Igen stor tilslutning til temaaftenen, der blev endvidere også denne
aften netværket på tværs af institutioner, frivilligforeninger,
landsbyer, storby og det åbne land.
h. Fast tilskud til landsbyer med opland indberetninger
alle indberetninger er i hus, og alle faste tilskud er udbetalt.
Foreningerne er gjort opmærksomme på, at der skal ske nye
indberetninger ved udskiftninger i bestyrelser, nye formænd og nye
repræsentanter, så vi er opdaterede inden repræsentantskabsmødet
d. 5/5 2011.
i.”Projektpulje til landsbyer med opland” 2011.
Form for udsendelse af ansøgninger til bestyrelsen? Ole, Susanne og
John ønsker ansøgningerne udsendt elektronisk, øvrige
bestyrelsesmedlemmer ønsker papirudgaver.
Status periodeforlængelser og tilbageførsler. Pia orienterede.
Susanne laver drop box og fortæller Pia, hvordan hun dropper
ansøgningerne op i dropboxen, samt bestyrelsen, hvordan de så
finder ansøgningerne i drop boxen.
j. Videreførelse af projekt Kultur i landdistrikterne ?
Landsbyrådet efterlyser ildsjæle fra Rebild landsbyer på rep. mødet.
John koordinerer med formændene for landdistriktsrådene i Vest
Himmerland og MariagerFjord kommuner.
k. Nyt fra landdistrikternes fællesråd.
Nyt landdistriktsudvalg er på vej i folketinget.
Pia og John orienterede om henvendelse til Landsbyråd og Rebild
kommune, spørgeskema om organiseret samspil – en analyse af
landsbyorganisationen på kommunalt niveau.
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l. Skolestruktur Michael orienterede fra møde 3/2 11, der var ca.
50% fremmøde – og det blev pointeret, at det ikke er et
skolelukningsudvalg.
Der er et fagligt seminar næste tirsdag fra 8-16 med workshop – IT
– virtuel organisering af undervisning.
Michael rundsender referat.
m. Forum Susanne har udviklet en Pixi manual til Forum. Pia
sender den til repræsentantskab, formænd og hjemmesideansvarlige med opfordring til at bruge Forum og lade budskabet sive
i lokalsamfundene.
Manualen lægges sammen med de andre manualer på hjemmesiden
og bringes som nyhed. Bestyrelsen bringer emner op, og når dette
er sket orienterer John pressen.
5. Møde med repræsentantskabet d. 5/5 2011
Landsbypedel? – Pia orienterede om mulighederne og behov for
mere tid til dette emne fra projektleder. Landsbyrådet gemmer
dette emne til efterårets repræsentantskabsmøde, så der bliver tid
nok.
Indhold:
- opfølgning på punkter fra sidste år – hvad har landsbyrådet gjort
siden.
- Besøg Nysum – åbne landsbyer for alle?
- Samarbejde med kulturrådet
- Ildsjæle til videreudvikling af Kultur i landdistrikterne
- Fastelavnsfoto – prisuddeling til bedste
- Stier og Friluftsliv – skal Rebild vinde prisen som Danmarks
Friluftskommune 2011?
- Energi til ildsjæle
Pia laver forslag til dagsorden og sender til John.
6. Tur og dialogmøde Byråd og landsbyråd d. 30/5 2011
Landsbyer, forsamlingshus til møde, temaer?
Pia kontakter Sønderup, Hjedsbæk, Veggerby samarbejdet og
Guldbæk. Olsens busser i Støvring og Sønderup forsamlingshus og
laver udkast til program.
7. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
- d. 7/3 11 kl. 17 – 20: Bestyrelsesmøde + med nyt Kulturråd
- d. 19/4 11 kl. 17 – 20: Bestyrelsesmøde bevillinger projektpuljen
- d. 5/5 2011 i Skibsted forsamlingshus – dialogpunkter til 30/5
John og Pia fremlægger forslag til mødedatoer for resten af 2011.
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- kl. 17 – 19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde
- kl. 19 – 21.30 Møde med repræsentantskabet / valg til bestyrelse
- kl. 21.30 – 22 konstituerende bestyrelsesmøde.
- d. 30/5 11. kl. 17 – 21.30 Tur- og dialogmøde byråd og landsbyråd
- d. 7/6 11. kl. 17-20 Landsbybesøg i Nysum
8. Orientering til pressen (John)
- Dialog med kulturrådsformand og Rebild kommunes kulturkonsulent.
- Forum, når Pia melder klar.
9. Evnt.
- Frivilligmesse d. 19/3 kl. 10 – 14 på Kulturstationen se mere under
nyheder på www.rebild.dk
Spor i landskabet – endnu en pulje projektmidler til formidling af spor.
Der arrangeres i april et fyraftens temamøde med projektlederen af
projektet og praktisk eksempel fra forrige pulje.
(ref.) I skrivende stund kan oplyses at datoen bliver d. 13/4 2011 kl. 1720.
Nogle projekter kan få besøg med henblik på besigtigelse i løbet af dagen.
Før og efter mødet er der mulighed for sparring og projektvejledning på
konkrete projekter. Ligesom det er muligt for netværksgruperne at holde et
lille møde i grupperne efter mødet.
Invitationer udsendes snarest.
- Lisbeth er ikke længere bestyrelsesmedlem i LAG-Himmerland – nyt
medlem er Allan Rank fra Bælum.

Ref. Pia
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