REFERAT
Mødedato:

13/11 2012

Mødetidspunkt: 16.45 – 18.45 Bestyrelsesmøde
Sted:

”Butikken”, Gl. Skørping, Gl. Skørpingvej 162, Gl.
Skørping, 9520 Skørping

Landsbyrådet
Dato 13/11 2012

Fraværende:

Helge

afbud fra: Lisbeth, Michael

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Johnny

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 30/10, godkendt
3. Siden sidst:
a. mobil og internet John holder teleselskaberne til ilden sammen
med Lars Peter Schou. Der opfordres til opfølgning på undersøgelse
først i det nye år.
b. Landsbyhjemmesidekursus Pia orienterede. 7 landsbyer var
repræsenteret, flere byer har 2 webansvarlige. Mange positive
tilbagemeldinger. Succesen gentages med mellemrum.
c. landsbyhjemmeside julesjov Pia koordinerer og styrer
portalen, undersøger om der er aktive landsbyer nok til en
julekalender med overraskelser hver dag, eller om det måske bliver
en adventskalender??
d. Kultur i Landdistrikterne kommer nu også på som case på den
ny hjemmeside www.livogland.dk i Ministeriet for by, bolig og
landdistrikter sammen med case projekt ”Energi til ildsjæle” og case
www.landsby-rebild.dk efter henvendelse fra Landdistrikternes
Fællesråd, som skriver artiklerne. Pia
e. Benchmarkingprojektet John og Pia orienterede og mødes med
Lag-Himmerland og MariagerFjord Kommune. John rekvirerer
regnskab m.m. inden mødet.
f. møde Samråd for forsamlingshuse Anette opfordrede på
vegne af samråd for forsamlingshusene bestyrelsen til at overveje
muligheden for at prioritere projektmidler til udstyr til
forsamlingshuse i lighed med de landsbyer, som søger og får midler
til f.eks borde og stole til telte.
Der følges op i forbindelse med revidering af ansøgningsskema og
retningslinjer/ indsatsområder 2013 på næste møde.
g. dagplejere Drøftelse af værdien af dagplejere på landet blev
drøftet.
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
pkt. 6. gennemarbejdet ( 3. udkast/ opdateret se bilag) – der fortsættes fra
pkt. 7 næste gang.
5. Evaluering af Dialogmøde med TMU
d.d. 13/11 2012 kl. 15 -16 i Støvring. Godt møde i en god ånd – der blev
lyttet – der kom gode ting frem begge veje ( se referat) – vi mødes ca. 1 x
årligt fremover.
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6. Dialogmøde med Repræsentantskabet endelig planlægning
d. 13/11 kl. 19 – 21.30 i ”Butikken” i Gl. Skørping endelig afpudsning fandt
sted.
7. I-pads el. tablets. Der kan spares meget papir og printerpatroner ved
investering i et bestyrelses sæt, som benyttes af de til enhvertid siddende
bestyrelsesmedlemmer. Pia tjekker budgetmulighed, og Ole, Johnny og
John medbringer på næste bestyrelsesmøde forslag, fordele og ulemper ved
de forskellige typer.
8. Mødedatoer og dagsordenpunkt. til kommende bestyrelsesmøder.
6/12 kl. 17 - 19 Bestyrelsesmøde – herefter julehygge hos Johnny i Hellum.
Legepladser – Stednavne sættes på som punkter igen.
16/1 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde – samme sted som nedenstående møde.
Dialogmøde KFU: invitation til 16/1 2013 kl. 16-17

Mødedatoer i 2013 – Husk kalender! Udsat til næste møde.
9. Orientering til pressen (John) dagplejere på landet, orientering fra
dialogmøderne?
10. Evnt.
Fondsdatabase for foreninger
- Landsbyrådets medvirken til drift af fælles abonnement på fondsdatabase
for alle foreninger og ildsjæle?
Pia undersøger muligheden for central kommunal drift på årligt 25.000 kr.,
da det kommer alle bestyrelser, foreninger, ildsjæle, råd og nævn tilknyttet
så at sige alle centre i Rebild Kommune til gode at have adgang til en sådan
altid opdateret fondsdatabase for foreninger.
- Invitation fra venskabsbyarbejdsgruppen til deltagelse i besøg af
venskabsbyen fra Polen i kommende weekend sendt på mail d.d. og uddelt.
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