REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

21/6 2011

Mødetidspunkt: 17 – 20.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Ole, Lyngby Forsamlingshus, Lyngbyvej 14,
Lyngby, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 21/6 2011

Fraværende: Helge pkt. 1- 5

afbud fra: Susanne og Anette

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Johnny
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 5/5 11.- godkendt
3. Siden sidst:
a. Landsbybesøg i Nysum John orienterede : god aften, godt
vejr, afslappet komsammen, orientering om stedet, alle er
velkomne til besøg – en god ide´ at gentage landsbybesøg i andre
landsbyer.
b. Kultur i landdistrikterne John orienterede: godt møde, god
stemning, enighed om at foraøge at samle en pulje på 150.000 kr. –
købe forestillinger for 150.000 og sælge dem , herefter bruge det
indkomne beløb som buffer for nye projekter. Måske skal priserne
gradueres – start 2012. Arbejdsgruppen mødes igen sidst i august.
c. Danmarks Friluftskommune 2011
Pia orienterede om den indsendte ansøgning – afgørelse primo sept.
– prisoverrækkelse okt. Det bliver en´ af følgende kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn,
Herning, Hillerød, Høje Tåstrup, Lejre, Lemvig, Middelfart, Rebild,
Silkeborg, Aabenraa.
se mere under bjælken ”Rebild Kommune” på landsbyportalen.
d. Energi til ildsjæle.
Endeligt program for de første moduler forventes på plads ultimo
august.
Der skal søges flere midler til 2. projektår fundraiseruddannelse
m.m. Ligesom der vil blive en lille brugerbetaling.
e. Møde i Samråd for forsamlingshuse
Samrådet har besluttet at bestille teaterforestillingen:
”Forsamlingshuset”. Til næste årsmøde for forsamlingshusene d.
28/2 2012 i Siem forsamlingshus.
Samrådet har forsøgt at få opbakning fra de øvrige huse til at
ændre på fast tilskud til forsamlingshuse for at have en mindre
projektpulje, som motivation til at byrådet forhøjede denne
projektpulje til energiforbedringer. Der var ikke enighed, så
initiativet er stillet i bero.
f. ressourcepersoner og ideér – hvordan kommer vi vidre?
Ressourcepersoner kan være landsbyer, som tilbyder sig til andre
landsbyer – ide´bank – forum skal markedsføres igen – provokeres.
Punktet sættes på august mødet.
4. Evaluering af Tur/Dialogmøde d. 30/5 2011
Primært positiv feed back fra såvel landsbyer som politikere og landsbyråd.
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Men der gik for lang tid med at spise, så der reelt ikke var tid til
efterfølgende dialog. (Nogle har spontant budt på et lille overraskende
traktement, som har stillet den værste sult – Dorte havde i år gjort meget
mere ud af måltidet end aftalt – Pia er mere skarp på aftaler om forplejning
næste år.)
Vi skal forsøge at få serveret lette måltider (på grill eller bål – Landsbyrådet
betaler) i en´ eller to landsbyer, afsætte ca. 15 min. ekstra til spisning der.
Pia skal hver gang vi går ud af bussen sige, hvornår vi skal være tilbage –
om muligt en endnu strammere styring.
Så kan dialogmødet holdes over en kop kaffe + evnt. en sandwich.
”Beretning/ oplæg til de forskellige dialogemner” – fordeles på flere
personer. Pia medbringer mikrofonanlæg.
5. Høringssvar Skolestruktur
Drøftelse fandt sted. John samskriver udkast fra Johnny og Michael + Mads
Carlsen. Det rundsendes til kommentarer fra bestyrelsen. John kontakter
Mads. Deadline 28/6.
6. Projektpulje til Landsbyer med opland 2. runde
Behandling af indkomne ansøgninger. Støttede projekter:
Ansøgningsrunde 2 - 2011
Ansøger
Byrsted Borgerforening
Skårup Landsbyforening
Service
bygning/legepladsudvalg
Mejlby Borger og
Kulturforening
Gerding Bylaug
Aarestrup og omegns
Borgerforening
Mejlby Flagallé
Hellum landsbyforening
festudvalget i Oplev
Siem Forsamlingshus
Brugerforeningen
Kulturkøbmanden og øvrige
foreninger i ST. Brøndum
Hellum landsbyforening
Solbjerg Borgerforening
Hjedsbæk Borgerforening
Askildrup Bylaug
Kgs. Tisted Borgerforening
Kgs. Tisted Borgerforening
Foreningen Mulighedernes
Hus
Mejlby Efterskole

Projekt
8-kantet halvåben hytte
3 stk. klapsammen borde og
15 stabelstole
Flise "gulv" på legepladsen

Bevilget beløb

75 stolehynder + 2 stk. telte
Fast bund til Multibane

6.000,00
56.280,00

15 Flagstænger
2 stk. bænke
2 stk. kanoer
Muldtoilet
2 stk. solide Bænke/bordsæt

6.000,00
4.032,00
14.194,00
19.100,00
12.250,00

Et overdækket
opvarmningsrum
Fuldførelse af Flagallé i byen
Byport
bord/bænke,fliser og en grill
Forbindelses sti

64.900,00

14.162,00
10.950,00
13.952,00

24.037,50
21.750,00
15.224,00
15.500,00
Klatreredskab
42.500,00
1stk. Terrænrutsjebane, og 6 32.050,00

stk. sikkerhedsmåtter
"Mejlby Møder" - Kulturelle
arrangementer

12.500,00
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Der er endvidere bevilget 60.000 kr. til nedsættelse af brugerbetaling for
ildsjæle fra landsbyer, som deltager i projekt ”Energi til ildsjæle”.
Helge, Johnny, Mona, Lisbeth, Anette og Michael ønsker fremover
ansøgningerne tilsendt i papirudgaver. John, Ole og Susanne får dem i
Dropbox.
7. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
d. 17/8 - kl. 17 – 19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde Oplev
d. 29/9 - kl. 17 – 19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde Skårup
d. 9/11 – kl. 17 – 18 Dialogmøde med KFU (Pia undersøger muligheden
for at rykke mødestart fra kl. 16 – kl. 17) Terndrup?
8. Orientering til pressen (John)
- bevillinger projektpuljen
- John forsøger at få Nordjyske til at undersøge mobiltlf. dækning i
landsbyerne med henblik på at lægge pres på udbyderne.

9. Evnt.
- Rebild kulturuger uge 37 og 37. Pia orienterede

4

