REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

17/8 2011

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Mona, Kridtbakken 18, Oplev, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 17/8 2011

Fraværende:

afbud fra: Lisbeth og Ole

Referat for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 21/6 11. Godkendt.
3. Siden sidst:
a. projektpuljen
er udbetalt
b. Kultur i landdistrikterne
John orienterede og der er møde næste uge med henblik på
ansøgning til Kulturaftale Nordjylland – ans. frist 1/9 11
c. Friluftskommune 2011
afgørelse 1/9 11, prisoverrækkelse først i okt.
I skrivende stund, kan jeg meddele, at Rebild Kommune har fået et
pænt afslag, og at Fåborg Midtfyn Kommune løb af med prisen i år.
Vi må glæde os over, at vi nu har et godt overblik over alle de
spændende tiltag, der er i gang i Rebild Kommune.
d. Energi til ildsjæle.
Pia orienterede: Invitationer udsendes medio sept. Projektstart
ultimo okt.
e. Høringssvar skolestruktur
Kvittering er modtaget.
f. Cykelstier – projektkatalog trafiksikring
Pia orienterede: Når endeligt katalog er udarbejdet bringes det på
www.rebild.dk
g. nedrivning af gl. huse
En længere drøftelse af frustrationerne i landsbyerne, naboer til
faldefærdige huse føler sig generet af bjørneklo, dræbersnegle og
rotter. Hvornår sker der noget? Manglende information skaber
frustration. Johnny laver oplæg til henvendelse til Peter Henneby,
John tager kontakt.
h. møde med landsbyrådets repræsentantskab d. 9/11 kl. 19
– 21.30 groft program
Hovedtema bliver Landsbypedel og grejbank. Pia laver aftale med
Landdistrikternes fællesråd om oplæg på ca. 1 t., og inviterer Martin
Toft og co. fra driftsenheden samt TMU og KFU og beder dem sætte
X i kalenderen d.9/11 kl.19.00.
4. Ressourcepersoner og ideér.
Der ønskes udarbejdet en liste over støttede projekter med angivelse af
kontaktperson, tlf. og mail, Pia undersøger om vi må det. Susanne vil være
behjælpelig.
Der laves link både til bjælken ”fra landsby til landsby” og ”støttede
projekter” på www.landsby-rebild.dk .
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5. Forum – hvordan får vi mere gang i det?
Susanne starter dialog om grønne områder, får Pias adm. log ind. Pia
undersøger, om der kan lægges fotos ind i forum.
6. Mobiltelefoni
Der er kommet 40 svar fra 18 landsbyer. John har møde med Direktør Lars
Peter Schou samt en IT kyndig fra Rebild Kommune i morgen d. 18/8 11.
7. ”Friluftsliv i landsbyer” projektforslag Søren Risborg - inspireret af
Oplevs tiltag. Mona orienterede om den positive oplevelse og store
tilslutning til det første af 4 arrangementer med Søren i Oplev.
Pia orienterede om Sørens ideér med henblik på afklaring af landsbyrådets
interesse og evnt. engagement.
Landsbyrådet finder Sørens forslag godt og spændende og vil i første
omgang gerne afdække interessen hos landsbyerne på forum på
landsbyhjemmesiden. Pia beder Søren lave et kort skriv til forum.
8. Logo
udsat
9 . Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
d. 29/9 - kl. 17 – 19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde Skårup
– emner til dialogmødet med KFU – julekalender.
d. 9/11 – kl. 17 – 18 Dialogmøde med KFU (Pia undersøger muligheden
for at rykke mødestart fra kl. 16 – kl. 17) Terndrup.
- kl. 18 -19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde
- kl. 19 – 21.30 Møde med Landsbyrådets repræsentantskab
d. 1/12 – kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde – efterfølgende julehygge.
10. Orientering til pressen (John)
Ide´bank omkring projekter, når den er på.
11. Evnt.
- Anette og Pia er tilmeldt Indenrigsministeriets landdistriktskonference d.
16. og 17/9. I skrivende stund kan oplyses, at den blev aflyst/udsat p.g.a.
valget.
- Friluftsrådet har bedt Pia holde oplæg, om Ildsjæle og frivillige i Rebild
Kommune og deres engagement i udvikling af stier og friluftsliv, på
Friluftsrådets og Realdanias konference ”Rekreative stier” på Comwell i
Roskilde d. 5/10 .

Ref. Pia

3

Landsbyrådet
Dato 17/8 2011

4

