REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

7/5 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Adm. bygningen, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Landsbyrådet
Dato 7/5 2012

Fraværende:

Helge

afbud fra: Mona og Ole

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde 25/4 12. Godkendt
3. Siden sidst:
a. budgetoverførsel godkendt
4. Landsbypedel – projekt Meningsfyldt arbejde:
Drøftelse af forskellige landsbypedelordninger i andre kommuner bl.a.
NordenSkov i Varde Kommune, som havde været på Tv.
(efter mødet er følgende fremsendt): link til udsendelsen: http://nyhedernedyn.tv2.dk/article.php/id-50108824:landsby-har-ansat-en-pedel.html?forside og denne
opfordring: Prøv også at google "landbypedel nordenskov", så kommer der
flere artikler frem.
Landsbyrådet ønsker sikring af, at der tages udg. pkt. i det enkelte menneske.
Lokal forankring er ønskelig.
Måske flere landsbyer om en pedel.
Johnny tager følgende landsbyønsker til opgaver med i arbejdsgruppen
”Meningsfyldt arbejde”:
- vedligehold af busskure
- vedligehold af grønne arealer – skov, krat, græs, stier
- vedligehold og små reperationer i forsamlingshuse, klubhuse, spejderhytter
m.m.
- små reperationer/ eftersyn legepladser, båldteder og andre friluftsfaciliteter
- lave bænke, busskure m.m.
- assistance til lokale foreninger ved arrangementer
- vejskilte rengøring
- foreningshjælp til hjemmesider, foldere, brochurer m.m.
- borgerhjælp til ældre, f.eks. biblioteksbesøg, indkøb, PC m.m.
5. Møde med rep. + valg
Ansvar for de sidste detaljerblev fordelt
6. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
8/5 bestyrelsesmøde med efterfølgende møde med repræsentantskabet, valg til bestyrelse
og konstituerende møde.
21/5 Besigtigelsestur og dialogmøde med Byråd.

7. Orientering til pressen (John) intet
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Landsbyrådet
Dato 7/5 2012

8. Evnt.
- Ansøgning Siem blev genbehandlet idet, der ikke var tale om et
gennemført projekt, som bilaget signalerede. Landsbyrådet fastholdt
afslaget.
-

Skærpelse af ansøgningsskemaet i forhold til dokumentation godkendt.
Bilag til ansøgninger må fremover være max. 5 sider, som skal
fremsendes i samme mail som ansøgningen og skal kunne printes
direkte.

- Bestyrelsesmødet d. 8/5 udsættes til start kl. 17.30
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