REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

19/4 2011

Mødetidspunkt: 17 – 20.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Anette, Mejlbyvej 85, Mejlby, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 19/4 2011

Fraværende:

afbud fra: Mona og Michael

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth
2. Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 7/3 11. godkendt
3. Siden sidst:
a. Landsbybesøg i Nysum Sæt X i kalenderen d. 7/6. Pia laver
oplæg til invitation, som koordineres med John og Nysum inden
udsendelse til repræsentantskabet, som så må videreformidle i eget
område.
b. Stiprojektet:”Stier og Friluftsliv” – Spor i landskabet d. 13/4 11
Der er stor chance for, at alle stiprojekter i Rebild kommune kan få
del i den nye pulje som vil støtte 350 spor i landskabet efter ”først
til mølle princippet”. Se nyheden på landsbyhjemmesiden.
c. Fastelavnskonkurrence
Susanne laver diplom og Mona sørger for gavekortet
d. Busruter (Lisbeth) Lisbeth orienterede, landsbyrådet høres
fremover, første gang til efteråret 2011.
e. Videreførelse af projekt Kultur i landdistrikterne ?
tilbagemelding fra Vesthimmerlands landsbyråd forventes efter
deres møde d. 5/5.
f. Nyt fra landdistrikternes fællesråd
Landsbyråd d. 7/5 2011 – John overvejer deltagelse om muligt.
4. Møde med repræsentantskabet d. 5/5 2011
Godkendelse af invitation/program – tilrettet og godkendt.
Forum på hjemmesiden: Susannes piximanual bringes under
bjælken ”kontakt” sammen med de øvrige manualer.
Pia medbringer printede udgaver d. 5/5. Susanne og Anette
motiverer til brug. Bestyrelsen starter nye oplæg inden d. 5/5.
Pia hører om Niels Mikkelsen vil lade sig foreslå som ordstyrer på
rep. mødet.
Pia ønsker tilkendegivelse på ballance mellem antal nyhedsbreve og
nyheder på hjemmesiden.
5. Tur og dialogmøde Byråd og landsbyråd d. 30/5 2011
Godkendelse af program – der mangler tilbagemeldinger fra de
landsbyer, som får besøg. Pia koordinerer og varetager den endelige
planlægning.
6. Behandling af ansøgninger til Projektpulje til Landsbyer med
opland.
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Landsbyrådet
Dato 19/4 2011

Bevillinger kan ses på landsbyhjemmesiden under bjælken ”støttede
projekter”
7. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
d. 5/5 2011 i Skibsted forsamlingshus:
- kl. 17 – 19 Landsbyrådets bestyrelsesmøde
- kl. 19 – 21.30 Møde med repræsentantskabet / valg til bestyrelse
- kl. 21.30 – 22 konstituerende bestyrelsesmøde.
d.
d.
d.
d.

30/5 11. kl. 17 – 21.30 Tur- og dialogmøde byråd og landsbyråd
7/6 11. kl. 18.30 Landsbybesøg Nysum
14/6 11 kl. 8.00 Ansøgningsfrist 2. runde Landsbyprojektpuljen
21/6 11 kl. 17 – 20 Bestyrelsesmøde Landsbyrådet

Kalender medbringes på mødet d. 5/5 – Pia udarbejder forslag til
mødedatoer koordinerer med John.
9. Orientering til pressen (John)
10. Evnt.
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