Landsbyrådets Repræsentantskabsmøde d. 5/5. 2011
kl. 19 – 21.30
i Skibsted forsamlingshus, Skibstedvej 27, Skibsted, 9293 Kongerslev.
Referat:
Deltagere: 21 landsbyer repræsenteret, Lene Aalestrup og Pia
Velkomst og præsentation ved Formand John Sørensen
Repræsentantskabsmødet:
1.
Valg af ordstyrer og stemmetællere
Ordstyrer: Niels Mikkelsen – stemmetællere: Finna Simonsen og Mads Carlsen
2.
Formandens beretning
Formand John Sørensen aflagde beretning med følgende emner:
De 2 møder med repræsentantskabet i 2010, Tur og dialogmødet med byrådet, dialogmødet med
KFU, møde med Kulturrådet og planer om udvidet samarbejde, Landsbyportalen: mange
besøgende, julekalender, fastelavnskonkurrence og Forum. Høringssvar: budget 2011,
kanalstrategi og trafikplan. Tværkommunale projekter: Bosætningsundersøgelsen og Kultur i
landdistrikterne. Udvalg/ projekter som landsbyrådet er involveret i: Venskabsbyudvalget, Stier,
Fremtidens skole i Rebild kommune, Energi til Ildsjæle. Faldefærdige huse: glædeligt, at Rebild
Kommune har fået 1,07 mio. kr. og selv skyder 1/3 til i alt ca. 1,6 mio til indsatsen. Grønne
områder, offentlig transport: landsbyrådet høres næste gang. Planlovens ændringer, som
tilgodeser yderkommuner. Økonomien til landsbyområdet uændret er glædeligt, respekt for
landsbyrådets arbejde. Fremtidige emner: aktiviteter på landsbyportalen, udvikling af
landsbybesøg (1. gang i Nysum d. 7/6) og videreudvikling og afslutning af igangværende projekter
Landsbyrådet er altid parate til at tage fat i relevante opgaver.
John opfordrede de fremmødte landsbyer til at gøre opmærksom på sig selv, når lejlighed byder
sig, det skaber opmærksomhed og respekt, især når det gøres på en seriøs og respektabel måde.
John sluttede med at takke for det formidable samarbejde hele vejen rundt, tak til
repræsentantskabet, politikere, KFU, forvaltningen, Pia og ikke mindst resten af bestyrelsen.
3.
Regnskab
Pia gennemgik regnskabet:

Regnskab 2010
Strukturtekst

Landsbypulje - fast tilskud
Projektpulje
Projektpulje anlæg
Landsbyråd

4

Forbrug

176.002
315.746
154.930
46.808

Korr. vedt.
Budget
178.500
317.300
155.000
54.700

Restkorrigeret
budget
2.498
1.554
70
7.892

Indkomne forslag (senest 14 dg. før) ingen.

5
Valg (af 5 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
På valg var: John, Lisbeth, Michael, Ole og Mona alle blev genvalgt.
Suppleanter: Morten fra Skibsted, Karen Marie Holland fra Sønderup og Mads fra Dollerup.
6
Evt.
Lene Aalestrup takkede for et godt samarbejde med Landsbyrådet.

Ordet er frit:
- Overrækkelse af præmie for bedste fastelavnsfoto på hjemmesiden
Karen Marie Holland fra Sønderup fik overrakt præmien.
- Dialog og orientering:
- Landsbybesøg: John orienterede om samarbejdet med Nysum Bylaug om landsbybesøget d.
7/6, hvor alle landsbyer er velkomne.
- Samarbejde med kulturrådet: John orienterede fra møde med formand for kulturrådet Gitte
Rubæk og Kulturkonsulent Arne Arildsen.
Pia orienterede om Rebild Kulturuger 37 og 38 og opfordrede landsbyerne til deltagelse.
- Skolestruktur følgegruppen : Michael orienterede og Lene Aalestrup supplerede.
- Kultur i landdistrikterne: John orienterede om, hvordan der arbejdes på en videreførelse af
projektet på ildsjæleniveau.
- Forenings – EL: Anette orienterede om mulighederne for lettjente penge til foreninger.
- Hjemmeside – nyhedsbreve: Pia opfordrede til feedback på balancen mellem mængden af
nyhedsbreve på mail og nyheder på hjemmesiden. Nyhedsbreve med meddelelse om nyheder på
hjemmesiden ønskes.
- Forum: Susanne har lavet og gennemgik en piximanual til dialog- og debat Forum på
hjemmesiden, og opfordrede kraftigt til at bruge Forum. Manualen ligger elektronisk på
hjemmesiden sammen med de øvrige manualer under bjælken ”Kontakt”.
- Stier og Friluftsliv – Danmarks Friluftskommune 2011? Pia orienterede.
- Energi til ildsjæle: Pia orienterede – afventer stadig svar fra fonde. I skrivende stund kan jeg
meddele, at vi fik knap 500.000 fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje, og kan komme i gang til
efteråret.
-

andre emner:

Opfordring fra Nordjyske: Pia meddelte, at Nordjyske meget gerne modtager gode historier fra
landsbyerne - både før og efter arrangementer.
Julekalender 2011 på hjemmesiden: Pia orienterede om Helge Qvistorffs kontakt til
landsbyerne.
”Stier – inspiration til planlægning og forvaltning” Pia har bestilt Friluftsrådets nye publikation:
til alle stigrupper i Rebild kommune. De fremmødte landsbyer fik et eksemplar – øvrige stigrupper
kan få ved henvendelse til Pia.
”Værktøjskassen”. - til de landsbyforeninger, som ikke har hentet. Der er stadig få, som ikke er
afhentet.
- Landsbynærvarme: Carsten Bojesen orienterede kort om projektet
John takkede for en god aften og en konstruktiv dialog.

Ref. Pia

