REFERAT
Mødedato:

6/12 2012

Mødetidspunkt: 17.00 – 19.00 Bestyrelsesmøde + julehygge
Sted:

Hos Johnny Lorenzen,

Møllebakken 9, Hellum, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 6/12 2012

Fraværende:

afbud fra: Britta og Mona

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
Fra dialogmødet med TMU d. 13/11 12, godkendt
fra bestyrelses møde d. 13/11 12 , godkendt
fra dialogmøde med repræsentantskabet m.fl. d. 13/11 12, godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John orienterede om status og referat fra
møde i Frederikshavn fremsendt af Per Bo Christensen, John
rundsender. Mobilselskaberne mødes i Januar med dækningskort
med henblik på koordinering.
b. landsbyhjemmeside julesjov 2012 - adventsoverraskelser
- forslag til 2013 fra William i Gerding, Pia orienterede
c. Benchmarkingprojektet møde d. 19/12 John og Pia deltager, i
skrivende stund aflyst, da der er indgået forlig.
d. ny formand/rep. i landsbyrådet
fra Ll. Brøndum: Lilli Brunø og Smidie: Birthe Pedersen og ny
hjemmesideansvarlig her er Flemming Søndergaard.
e. Høringssvar affaldsregulativ Høring slut 29/11 – ny folder
blev husstandsomdelt d. 4/12. Høring er ikke at finde under ”dialog
og høringer” på rebild.dk. Høringssvar koordineres via mails, John
samler op og indsender høringssvar.
f. ”Kultur. punkt 2013” Pia orienterede, Kulturrådet/ Kultur og
Fritid søger med baggrund i erfaringer fra Kulturugerne og projekt
Kultur i landdistrikterne. Ans. Frist d. 21/1 13. kl. 12. Ildsjæle,
samråd for forsamlingshuse,div. Råd og Landsbyrådet inviteres med
i samarbejdet. Landsbyrådet er positive, og møder op til ide´mødet
d. 8/1 13.
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
pkt. 7. og 8 drøftet. ( 4. udkast/ opdateret, bilag)
Der fortsættes fra pkt. 9 på næste møde.
5. rep. Til følgegruppe
Rebild Kommune igangsat projekt Fremtidens Dagtilbud. Til følgegruppen
for dette projekt vil vi gerne have en repræsentant dels for Kultur og Fritid
dels for Landsbyrådet. Projektet skal være færdigt til juni næste år, og for
følgegruppen er der planlagt to møder i henholdsvis februar og april samt
deltagelse i en temadag i marts. (se bilag)
Johnny Lorenzen fra Hellum repræsenterer landsbyrådet. Målet er at sikre
tilbud i landdistrikterne.
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6. I-pads el tablets ( John, Johnny og Ole har tilbud med) John indhenter
endeligt tilbud med intro, koordinerer via mail og køber ind. Pia sender EAN
nr. til John.
7. Dialogmøde med Repræsentantskabet evaluering
God stemning, Claus Holm var god. Marianne Bender var ikke særlig i
dybden med oliefyr som aftalt. Positivt med tilbud om besøg med foredrag i
landsbyer.
8. Ansøgningsskema/ retningslinjer projektpuljen til landsbyer
med opland 2013
Nyt kriterium i 2013: Der afsættes en pulje på max 100.000 kr. til inventar i
forsamlingshuse i 2013.
Det præciseres i ansøgningsskemaet, at projektbeskrivelsen max. må fylde
20 linjer og max. 4 sider bilag kan vedlægges. Pia tilretter retningslinjer og
ansøgningsskema 2013, bringer det nye skema på hjemmesiderne og
melder ansøgningsfristen d. 2/4 13 ud.
9. Legepladser (Anette) udsat
10. Stednavne (Anette) udsat
11.Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende
bestyrelsesmøder.
8/1 13 Kl. 17 – 18.30 Bestyrelsesmøde, Terndrup
Kl. 19 – 21.30 Kultur Punkt 2013, Siem forsamlingshus
16/1 13 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde, Terndrup

Mødedatoer i 2013 – Husk kalender! Udsat til næste møde
Dialogmøde KFU: invitation til 16/1 2013 kl. 16-17, Terndrup
12. Orientering til pressen (John)
13. Evnt.
-

Kørselssedler afleveres
Høring ”den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år” 21/12 12.
– 21/1 13.
Kommuneplan i offentlig høring 8/2 – 5/4 (8 uger)
Kommissorium for revidering af landdistriktspolitikken forelægges
landsbyråd og KFU i januar.
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