REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

9/11 2011

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Adm. bygningen Terndrup
mødelokale 4 v. Kultur og Fritid

Landsbyrådet
Dato 9/11 2011

Fraværende:

afbud fra: Mona – Susanne kom 17.15

Referat for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 27/9 11. godkendt
3. Siden sidst:
a. Høringssvar budget er indsendt
b. Kultur i landdistrikterne møde udsat
c. Mobiltelefoni afventer svar fra 3 mobilselskaber
d. Energi til ildsjæle. Pia orienterede
e. Forum intet liv
f. Skolestruktur John indhenter svar vedr. økonomiske
konsekvenser og mailer udkast inden dec. mødet, høringssvar
indsendes senest 19/12.
g. Budget 2012 Pia orienterede om Landsbyrådets ramme:
landsbypulje, fast tilskud:
178.300 Kr.
Projektpulje, 316.900 + 225.000Kr.=
541.900 Kr.
Landsbyråd:
54.400 Kr.
h. ”Friluftsliv i landsbyer” projektforslag Søren Risborg
Pia skriver direkte til landsbyerne, ingen har reageret på Forum
udover Mona, som har samarbejde i gang med Søren.
i. Lene i arbejdsprøvning hos Pia
Pia orienterede
j. Julekalender på landsbyhjemmesiden
Historier og fotos modtages i morgen.
Lars og Pia lægger alle historier på landsbysiderne og synkroniserer
tidsstyringen med de daglige nyheder på portalen.
Egon Lindtofte og John koordinerer pressedækning. Pia beder Egon
kontakte John.
4. Høringssvar planstrategi
Johnny stiller skarpt på landsbyernes muligheder og Michael på det åbne
land og afleverer til John for samskrivning senest d. 18/11. Rundsendes til
kommentarer inden indsendelse.
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5. Evaluering af dialogmødet med KFU d. 9/11 kl. 16 – 17
Landsbyrådet oplevede KFU positive og lydhøre og ser frem til at bibeholde
dialogmøderne fremover. Ser også meget frem til dialogmøder med TMU.
6. Møde med repræsentantskabet d. 9/11 kl. 19 – 21
Afpudsning/ planlægning – hvem gør hvad ….
Anette referat, Pia ordstyrer, Susanne præsenterer Logokonkurencen.
7. Logo: Landsbyrådet Rebild Kommune
Konkurrence præsenteres på mødet med rep. d. 9/11 11. Logoet skal
signalere Liv i landsbyer i Rebild, grønt signal, få farver, skal også fungere i
sort/hvid udgave.
8. Forsikringsspørgsmål i forbindelse med vores projekter Johnny
Udsat til næste møde
9 . Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
d. 1/12 – kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde hos Lisbeth i St. Brøndum –
efterfølgende julehygge.
Mødedatoer 1. halvår 2012 udsat til dec. mødet.
Høringsfrist 20/1 12 – ” politik for mødet med borgeren”
10. Orientering til pressen (John) – konsekvenser skolelukning
11. Evnt.
Pia orienterede om tilbud fra LIFA og Danmarks Friluftskommune 2012.
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