REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

27/9 2011

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Michael Frederiksen, Skårupvej 78, Skårup,
9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 27/9 2011

Fraværende:

afbud fra: Susanne

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 17/8 11. Godkendt
3. Siden sidst:
a. Nedrivning af gl. huse
Landsbyrådet har modtaget en god orientering fra Peter Henneby og
der er på byrådsmødet d. 22/9 11 besluttet en procedure for
nedrivning af gl. huse.
b. Kultur i landdistrikterne
John orienterede. Næste møde d. 6/10 i Skelund
c. Mobiltelefoni
Der er sendt en samlet henvendelse fra Landsbyrådet og Rebild
Kommune til TDC og Telenor
d. Energi til ildsjæle.
Pia orienterede. 1. modul starter d. 25/10 11. Landsbyrådet håber
på mange tilmeldinger fra landsbyerne, så der deltager flere fra
hvert lokalområde. Ser frem til masser af erfaringsudveksling og
dannelse af netværk på tværs, de steder, hvor det er oplagt og
ønskes.
e. Forum
Tages op på næste møde
f. Liste over kontaktpersoner på projekter støttet af
landsbyrådet.
Er under udarbejdelse, bringes på landsby-rebild.dk under
bjælkerne ”Støttede projekter” og ”Fra landsby til landsby”.
Link mailes til repræsentantskabet.
Orienteringsmail til repræsentantskabet, når listen er på siden.
g. ”Friluftsliv i landsbyer” projektforslag Søren Risborg
Pia følger op med Susanne. Sende mail med opfordring til at se
tilbud på forum – opfordre landsbyer til at gå sammen –
interesserede melder tilbage til Pia.
h. Grøn vækst
Pia orienterede om den nye 200 mio kr. pulje, samarbejdet mellem
Region Nordjylland og samtlige kommuner i regionen samt
mulighederne.
i. Projekt frivillig
Pia orienterede om mulighederne for foreninger for at få unge
frivillige tilknyttet til forskellige opgaver, som hjemmeside, hjælp til
arrangementer, projekter m.m. se mere på projektfrivillig.dk.
j. Praktikant
Pia får fra januar og til påske en praktikant fra den 3 årige Naturog kulturformidlings- uddannelse Fine Lykke Larsen, som kan
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komme i spil med f.eks. stigrupper som skal have udarbejdet
formidling om natur- og kultur. Fine deltager i alle moduler på
projekt Energi til ildsjæle efterår 11 og forår 12, så her kan
interesserede lokalområder lægge billet ind.

4. Budget 2012 Høring.
Drøftelse fandt sted, John samler input i udkast til høringssvar som
rundsendes til bestyrelsens kommentarer. Høringssvar bringes på Rebild.dk
5. Emner til dialogmødet med KFU d. 9/11 kl. 16 – 17
Michael, John og Lisbeth laver d. 5/10 kl. 19 hos Lisbeth oplæg til mødet,
rundsendes til bestyrelsen for kommentarer.
Afbud fra Mona d. 9/11 11.
6. Møde med repræsentantskabet d. 9/11 kl. 19 – 21
Udkast til indhold af mødet med repræsentantskabet efter oplæg og debat
om landsbypedeller laves på ovennævnte møde d.5/10 og sendes til
kommentering i bestyrelsen.
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 . Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
d. 9/11 – kl. 16 -17 Dialogmøde med KFU
- kl. 17 -19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde
- kl. 19 – 21.30 Møde med Landsbyrådets repræsentantskab
d. 1/12 – kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde – efterfølgende julehygge.
9. Orientering til pressen (John)
10. Evnt.
- Pia orienterede om at planstrategien sendes i høring fra 5/10 – 30/11 11.
- Der har været tjek på legepladser på kommunalt jord i hele kommunen,
der tages efterfølgende kontakt til Landsbyrådets repræsentanter i de
aktuelle landsbyer.
- Lisbeth ønsker at der kan brevstemmes på bibliotekerne, forslaget drøftet,
sendes til valgsekretariatet.

Ref. Pia.
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