REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

18/6 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.20 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Lisbeth Nørgaard, Galleriet v. Kulturkøbmanden,
Lyngbyvej 58, St. Brøndum, 9520 Skørping.

Landsbyrådet
Dato 18/6 2012

Fraværende:

afbud fra: Mona og Johnny

Dagsorden for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 7/5 12., godkendt
fra best. Møde d. 8/5 12, godkendt
konstituerende best. Møde d. 8/5, godkendt
referat fra møde med rep. d. 8/5, godkendt
3. Siden sidst:
a. Grøn vækst puljen
Pia orienterede, afventer svar fra byzoneby- projektpuljen
b. Projekt Meningsfyldt arbejde
Pia orienterede: Arbejdstitlen ”Det rigtige job til dig!”,
dækker alle grene af projektet udrykkerteams, individuelle
jobs og landsbypedelordning. Projektbeskrivelse forventes klar til
kommentarer fra Chefgruppe og landsbyråd ca. uge 33.
c. Nyt journaliseringssystem – nyt look dagsordner
Pia orienterede, landsbyrådet ønsker at bibeholde nuværende
system, Pia undersøger, om det er muligt.
d. Mini fundraiseruddannelsen
Pia orienterede: fundraiseruddannelsen bliver 3 torsdage d.25/10 og
22/11 2012 og 24/1 2013 for ansatte i dagtimer og for ildsjæle fra
17 – 21 samme dage, sluttende med et fondsmarked fredag d. 25/1
2013 fra kl. 12-17, hvor der efter oplæg fra de forskellige fonde er
mulighed for dialog/sparring omkring egne projekter.
Invitationer udsendes i denne uge, når svar på ansøgning fra
projektpuljen til byzonebyer foreligger. Deltagerbetaling er
afhængig heraf.
e. Projekt landsbynærvarme status
Status og invitation til involvering i projektet er udsendt til samtlige
landsbyer.
4. Evaluering møde med rep. 8/5 2012
- repræsentation fra flere landsbyer ønskes (17 landsbyer deltog i år)
- er landsbyrådet synlig nok? – ved de nok om os ude i landsbyerne?
- at vi inviterer landdistriktsministeren må hjælpe
- er det fordi det er Pia der sender det meste ud?
- er det fordi landsbyrepræsentanten ikke videreformidler i baglandet?
- logoet vil hjælpe
- varme i landsbyer er et hot emne – energi – finansiering – et højaktuel
emne til næste møde med landsbyerne.
- ordstyrervejledning udarbejdes – og vedtægter revideres næste år.
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5. Tur- dialogmøde 21/5 2012 evaluering
God tur, den første sommerdag vi fik, maden i Gl. Skørping var god, og
lavet for at forkæle os, men der var bestilt snitter serveret til kaffen ved
bordene, buffet tiden snød, det var der ikke beregnet tid til, det gik udover
tiden til dialogmødet. Ellers holdt tiden helt på turen.
- Rart at høre, at politikerne ikke vil skære på vores økonomi, det er tegn
på respekt for vores arbejde.
- mangler svar på, hvorfor affaldssække kun kan hentes i Støvring
- vedligehold af grønne områder kom vi ikke længere med
- pæn omtale i Nordjyske omkring det med at huske at skrive stednavne
(landsbynavne) på alt, ikke kun postnumre.
6. Opfølgning på dialog- og debatemner fra begge møder
- Stednavne – der er igen opfordret til opstramning
- varme – tema på møde med landsbyerne
- landsbybesøg – John aftaler besøg efter sommerferien med Ll. Rørbæk
- landsbypedel, projektet er smeltet sammen med projekt Meningsfyldt
arbejde, Johnny repræsenterer landsbyrådet i arbejdsgruppen.
- flexture, Pia undersøger hvornår ordningen sendes i høring, der
nedsættes et lille udvalg med brugere, som bruger ordningen i dagtimerne
og Britta fra landsbyrådet.(Fyrkilde spørges som den ene)
- Der er udmeldt en pulje på 285 mio. til offentlig transport i yderområder –
Michael sætter sig ind i konceptet.
- Ministerbesøg, debatemne ”Fremtidens landsby år 2019”, John forsøger
at lave aftale i maj 2013 eller evnt. efterår 2012
7. Landsbybesøg
20/8 2012 kl. 19 – 21 John koordinerer med Ll. Rørbæk udfra dette
tidspunkt.
8. Logo
Pia undersøger, hvornår AnneSofie er hjemme på disse kanter. John
arrangerer overrækkelse af præmie i Lyngby, hvor Anne Sofie har trådt sine
barnesko, og fået vakt kærligheden til landsbyliv.
Pia skriver til de 2 andre forslagsstillere Jimmy Gøhler fra Ravnkilde, som
blev nr. 2 med en stemme mindre end vinderforslaget og Fyrkilde.
John kontakter pressen. Pia undersøger, hvordan vi i det kommunale
system sætter Logoet ind relevante steder. Logoet tages i brug, når det er
officielt.
9. Årets landsby 2012
Pia videresender til landsbyrepræsentanterne opfordringen fra Anny Winther
og invitationen til at sælge sig selv og søge om at komme i betragtning.
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10. Forretningsorden
-skal vi have sådan en?
Ja, punktet behandles på førstkommende bestyrelsesmøde udfra
forslag fra John
11. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til
kommende bestyrelsesmøder
næste bestyrelsesmøde 20/8 kl. 17 – 19 Ll. Rørbæk forsamlingshus
- pulje på 285 mio. til offentlig transport i yderområder
- forretningsorden
- mødedatoer for resten af året
møde TMU (TMU møder: 9/8, 6/9, 27/9 og 8/11)
landsbybesøg d. 20/8 12 kl. 19 - 21
12. Orientering til pressen (John)
Afsløring af landsbyrådets Logo og præmieoverrækkelse
13. Evnt.
- Invitation til indvielse af Veggerby EDB d. 22/6, Helge deltager.
- Pia orienterede om programmet for Kulturugerne, mailes til bestyrelsen.
- Pia orienterede om Ønskebiblioteket – orientering fra biblioteket bringes
på hjemmesiden
- Der skal fremover være tekst på kontooverførsler vedr. fast tilskud,
forsamlingshus tilskud og tilskud fra projektpulje. Der skal sideløbende
sendes mail, når fast tilskud og forsamlingshustilskud udbetales.
Det er ofte forskellige personer, der tegner foreningen og er kasserer.
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