REBILD KOMMUNE

Referat
Landsbyrådet

Mødedato:

19/1 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos John, Gregers Krabbe Friskolen, Aarestrup

Landsbyrådet
Dato 19/1 2012

Fraværende:

afbud fra: Susanne

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: John
2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde 1/12 11 godkendt
3. Siden sidst:
a. Høringssvar skolestruktur
indstillingen fra 18/1 2012 drøftet. Det er vigtigt inden opstart af
friskole at informere om erfaringer med forældres store involvering i
friskoler.
b. Kultur i landdistrikterne
Afslag på ansøgning fra Regionen med begrundelsen at ansøgningen
var diffus og ikke fyldestgørende. Vesthimmerlands opfølgning
afventes.
c. Mobiltelefoni
intet nyt. Positiv feedback til landsbyrådet fra landsbyerne
d. Energi til ildsjæle.
Pia orienterede om Ildsjælene og de ansattes store engagement,
Facebookgruppen ”ildsjæle i Rebild” og 2 spontant afholdte kurser i
Powerpoint på frivilligt ildsjæle initiativ af Bent Bjørnskov m.m.
e. Forum
Lisbeth og Anette skriver indlæg
f. ”Friluftsliv i landsbyer” projektforslag Søren Risborg
afventer udspil fra Søren og Peter
g. Logo: Landsbyrådet Rebild Kommune
Logoforslag skal sendes til Pia.
Link til nyheden sendes til alle også ildsjælene m.fl.
h. Grøn vækst puljen
Pia orienterede
4. Julekalender på landsbyhjemmesiden – evaluering
Pia har modtaget mange positive meldinger på landsbyjulekalenderen.
Der samarbejdes ikke mere med Egon Lindtofte omkring markedsføring.
Helge Qvisdorff skal involvere alle landsbyer, hvis bog projektet ”Den
muntre farende Svend fra by til Landsby i Rebild Kommune” bliver en
realitet.
Om landsbyrådet vil være samarbejdspartnere i bog projektet besluttes på
næste bestyrelsesmøde.
5. Høringssvar:
”Politik for mødet med borgeren” 21/12 – 20/1 12. (bilag forslag)
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Det er uheldigt, at medarbejder udtaler ”Jeg ved ikke hvor det havner” (om
skema udfyldt på Borger.dk) og beder om at få tilsendt fil vedhæftet på
mail.
”Folkeoplysningspolitikken” frist 23/1 12.(bilag forslag) drøftet.
John indsender høringssvarene.
6. Ansøgningsskema 2012 (bilag: ans. skema 2011 runde 2)
2 kriterier fremhæves: Kulturelle projekter og større projekter, hvortil
tilskud fra denne pulje er medfinansiering. Pia tilretter.
7. Landsbypedel, det videre forløb (udspil Susanne) udsat.
8. Forsikringsspørgsmål i forbindelse med vores projekter (Johnny)
Johnny kontaktede Landsforeningen af landsbysamfund i dec. Svar fra Ole
Olsen kan forventes efter 6. feb.
9. Hvordan kan kendskabet til mulighederne for offentlig transport
markedsføres – udbredes til flere? (bilag korrespondance vedr. MF)
Drøftelse fandt sted. Lisbeth og Anette starter debat på Forum. John sender
mail med link til forum.
10 . Nye medlemmer.
Fyrkilde er nu medlem af Landsbyrådets repræsentantskab med Bent
Bjørnskov som formand og rep.
Bestyrelsen informeres, på et bestyrelsesmøde, før nye medlemmer formelt
kan deltage. (selvstændigt pkt. på dagorden).
11. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
21/3 bestyrelsesmøde i Kgs. Tisted eller Mejlby (bemærk flyttet fra d. 1/3)
10/4 ansøgningsfrist til projektpuljen
25/4 bestyrelsesmøde – uddeling af projektpuljemidler
8/5 bestyrelsesmøde med efterfølgende møde med repræsentantskabet,
valg til bestyrelse og konstituerende møde.
21/5 Besigtigelsestur og dialogmøde med Byråd.
12. Orientering til pressen (John)
13. Evnt.
Orientering om projektpuljen til byzonebyer
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