REFERAT
Mødedato:

13/11 2012

19.00 – 21.30 Dialogmøde med repræsentantskabet
Mødetidspunkt: og landsbybestyrelserne – politikere, chefer og
medarb. er inviteret med.
”Butikken”, Gl. Skørping, Gl. Skørpingvej 162, Gl.
Sted:
Skørping, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 13/11 2012

Fraværende: Helge

afbud fra: Michael

Dialogmøde med repræsentantskab og landsbybestyrelser
- Teknik og Miljøudvalget, Kultur og Fritidsudvalget
samt de relevante chefer og medarbejdere er inviteret. 37 deltog.

Ordstyrer: Mona

Referent: Pia

Aftenens indhold:
Velkomst v. formand John Sørensen
Mulighederne for- og forskellen på teletaxa og flexture
v. Claus Holm, Centerchef Borgerservice med efterfølgende dialog.
Claus´ oplæg kan ses i vedhæftede fil og under nyheder på www.landsby-rebild.dk –
”nyheder” her er også link direkte til NT
Opfordring til at udbrede kendskabet til ordningerne.
Borgerservice rykker gerne ud, når foreninger sætter digitalisering på dagsordenen.

Kaffe/the og snitter
Fremtidssikring – Energiforsyning i landsbyer! (kl. ca. 20.00)
Oplæg og debat ved Marianne Bender, leder Energitjenesten Nordjylland/
Energi- og Miljøcenter Nordjylland, og formand for vedvarende energi.
Mariannes oplæg og invitation til deltagelse i landsbyenergiprojekter informationsmøder
om energi i landsbyer m.m. kan ses på www.landsby-rebild.dk – ”nyheder”
Oplæg fra Marianne Bender på landsbyrådets møde med repræsentantskabet d. 13/11 12. se vedhæftede
fil.
Opfølgning fra Marianne:

Kære alle
Tak for sidst.
Jeg lovede at sende jer mine kontaktinformationer, og telefonnummeret til vores lokale center i
Gug.
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Hvis der er henvendelser vedrørende projekter / aktiviteter i landdistrikter, er det en god idé, at
ringe direkte til mig på mobil: 21 21 32 88 – læg en besked, så ringer jeg tilbage, hvis jeg ikke lige
kan tage telefonen.
Skal man i kontakt med en energirådgiver, kan man ringe på vores lokale nummer: 98 15 68 00.
Telefonen er åben fra kl. 10.00 – 16.00 fra mandag – torsdag, og fra 10.00 – 14.00 om fredagen.
Husk at al vejledning i telefonen er gratis! – Et energitjek, der foregår på bopælen koster noget.
Listeprisen er 3.000 kr. Det er altid en god idé at starte med en snak J
Derfor:
Skal man have personlig, individuel rådgivning – brug 98 15 68 00
Skal man have et oplæg / en snak om landsbyprojekter – så ring til mig på mobil: 21 21 32 88
Energitjenestens hjemmeside findes på http://www.energitjenesten.dk/ – kig under Nordjylland, så
finder I vores kontaktinformationer.
Energi- og Miljøcenter, Nordjyllands hjemmeside fortæller mere om, hvad vi laver her i
Nordjylland. Den finder I på:
http://www.energiogmiljøcenternordjylland.dk/
Jeg håber at se jer alle igen i det nye år – meget gerne i forbindelse med landsbyaktiviteter og
projekter.
Mange hilsener
Marianne Bender
Leder, Energitjenesten Nordjylland / Energi- & Miljøcenter Nordjylland
Cvr-nr. 28 59 59 21
Tlf. 98 15 68 00 Mob: 21 21 32 88
E-mail: mailto:ff@energitjenesten.dk
www.energitjenesten.dk/nordjylland
http://www.energiogmiljøcenternordjylland.dk/
Formand, VedvarendeEnergi
Mobil: 21 21 32 88
E-mail: Bender@ve.dk
http://www.ve.dk/
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Dialog om løst og fast
Oprydning i landsbyer, itu busskure, faldefærdige frysehuse samt opfordring til at komme
med forslag til revidering af flextrafik.

TMU meddelte, at de lige havde besluttet at prioritere 600.000 kr. af
puljen til bygningsrenovering til nedrivningspulje i 2013.
John takkede for en god dialog.

Tak for i aften.
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