REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

1/12 2011

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde – 19 - ? Julehygge
Sted:

Hos Lisbeth Nørgaard, St. Brøndum

Landsbyrådet
Dato 1/12 2011

Fraværende:

afbud fra: Michael og Helge – Anette kom senere

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Johnny
2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde 9/11 11 + møde vedr. landsbypedel med rep. m.fl +
mødet med repræsentantskabet. Godkendt.
Rapport om Landsbypedeller medsendes referat.
3. Siden sidst:
a. Høringssvar planstrategi
kan ses på rebild.dk – planstrategi høring
b. Kultur i landdistrikterne
møde udsat, Ann Britt indkalder, når der foreligger svar på
ansøgning.
c. Mobiltelefoni
intet nyt
d. Energi til ildsjæle.
Johnny og Pia orienterede bl.a. om Facebookgruppe ”Ildsjæle i
Rebild kommune” og gratis kursus i Powerpoint.
e. Forum
Bestyrelsen skriver indlæg i det nye år,orienterings mail med link til
Forum udsendes med opfordring til at give meninger tilkende.
f. ”Friluftsliv i landsbyer” projektforslag Søren Risborg
Der videreudvikles på projektet – St. Brøndum vil gerne være med
på forårs arrangement – Pia mailer ud, når der foreligger et endeligt
projektforslag.
g. Logo: Landsbyrådet Rebild Kommune
Konkurrencen bringes som nyhed på hjemmesiden først i Januar –
frist for forslag 29/2 2012. Præmie til en værdi af 500 kr. – Hvis
vinder er en landsby er præmien en grillkurv, hvis det er en enkelt
person et gavekort til bog og ide´. John kontakter pressen januar.
4. Julekalender på landsbyhjemmesiden
Hvis der skal udgives en bog, skal alle landsbyer involveres og læse
korrektur. Vi sørger selv for pressedækning.
5. Evaluering af mødet med repræsentantskabet
Positiv dialog.
6. Landsbypedel, det videre forløb, bilag: rapport vedhæftet som PDF fil
Susanne laver udspil til næste møde d. 19/1 2012
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7. Høringssvar skolestruktur, John har udsendt høringssvar, som er bilag
til dette punkt. John og Johnny koordinerer en forkortet udgave af
høringssvar, som også sendes til pressen og samtlige byrådsmedlemmer.
8. Forsikringsspørgsmål i forbindelse med vores projekter Johnny
Johnny kontakter Landdistrikternes fællesråd
9. Hvordan kan kendskabet til mulighederne for offentlig transport
flextaxi m.m. markedsføres – udbredes til flere?
Drøftelse fandt sted. Det skal undersøges, hvad der gøres i dag? Og
hvordan der er markedsført indtil videre.
Forslag:
-reklame på underskrifter ved samtlige RK medarbejdere a´la reklame for
Barda og Ballet m.m. - foldere ud igen, -på hjemmesider, - med i Rk
velkomstfolder til nye borgere – positive historier i pressen f.eks. fra Oplev,
som bruger ordningen meget.
Markedsundersøgelse: hvem og hvor mange bruger den i dag?
Den gamle folder søges fremskaffet til bestyrelsen.
10 . Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
Mødedatoer 1. halvår 2012
19/1 bestyrelsesmøde i Aarestrup
Høringssvar ”Politik for mødet med borgeren” 21/12 – 20/1 12.
Ansøgningsskema 2012
1/3 bestyrelsesmøde i Kgs. Tisted
10/4 ansøgningsfrist til projektpuljen
25/4 bestyrelsesmøde – uddeling af projektpuljemidler
8/5 bestyrelsesmøde med efterfølgende møde med repræsentantskabet,
valg til bestyrelse og konstituerende møde.
Besigtigelsestur og dialogmøde med Byråd forsøges tilrettelagt sidst i Maj.
Pia koordinerer dato med Anny Winther.
11. Orientering til pressen (John)
12. Evnt.
Fremover er der dialogmøde mellem Landsbyråd og Kultur og
fritidsudvalget hvert andet år.

Ref. Pia
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