REFERAT
Mødedato:

20/8 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Ll. Rørbæk forsamlingshus, Dværgvej 5, Ll. Rørbæk,
9500 Hobro

Landsbyrådet
Dato 20/8 2012

Fraværende:

afbud fra: Mona, Ole, Britta

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Michael

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 18/6 12.
godkendt
3. Siden sidst:
a. Grøn vækst puljen – Pia orienterede
- energiprojektet
- grønne oplevelser/ natur og miljø
- erhvervs udvikling
b. Projektstatus: – Pia orienterede
- Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig!
- Samarbejdsprojektet i Rebild Øst
- Ændrede livsformer
c. Inspirationskatalog
Friluftsrådet – Nysum og Rebild Kommune
– Pia orienterede
d. Mini fundraiseruddannelsen
– Pia orienterede
e. Ministerbesøg
- kan ikke imødekommes, John orienterede.
4. Forretningsorden for landsbyrådet
Bilag: udkast til indholdsfortegnelse fra John
Godkendt.
Forretningsordenen skal være kort og præcis. Michael og John laver oplæg.
5. Pulje over 5 år til offentlig transport i yderområder 285 mio.
Michael orienterede, kommuner kan søge ind – Michael undersøger, hvad
Rebild Kommune har tænkt sig at gøre.
6. Dagrenovation på landet Michael og John – div. bilag vedhæftet.
Michael orienterede. Ann Emborg, Rebild Kommune har tilbudt deltagelse i
møde med Landsbyrådets bestyrelse. Drøftelse fandt sted.
Michael og Anette udarbejder udspil ud fra drøftelsen og aftaler møde med
Ann Emborg og gerne hendes Chef Bo Lodberg.
7. Landsbyrådets Logo og brugen deraf
Logoet skal bruges på Landsbyrådets dagsordner og referater.
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Logoet skal bruges på alle dokumenter, som sendes fra landsbyrådet.
Brevpapir med logo anvendes.
Indarbejdes som et punkt i den kommende forretningsorden

8. Udtalelse vedr. budgetønske om pulje til landsbyforsamlingshuse
til energi forbedringer og vedligeholdelse. Bilag: budgetønsket
Landsbyrådet finder at det er en glimrende idè med en særskilt pulje til
energiforbedringer og vedligeholdelse i forsamlingshusene.
Landsbyrådet foreslår at den del af landsbymidlerne der omhandler det
faste tilskud til forsamlingshusene skilles fra Landsbyrådets puljer, og
foreslår at denne pulje administreres af ”Samrådet for forsamlingshusene.”
Landsbyrådet gør opmærksom på, at der er forsamlingshuse både i
landsbyer og i byzonebyer.
9. Landsbybesøg d.d. kl. 19 – 21
Alt er aftalt, Ll. Rørbæk er værter, landsbyrådet giver pølser og øl/vand.
10. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til
kommende bestyrelsesmøder (resten af året) HUSK KALENDER!
møde TMU (TMU møder: 9/8, 6/9, 27/9 og 8/11)
John undersøger muligheden for dialogmøde med TMU d. 8/11 gerne kl.
17, hvis o.k., så hvor. Der holdes efterfølgende bestyrelsesmøde kl. 18 19 og kl. 19 – 21.30 Dialogmøde med Repræsentantskabet samme sted
om muligt.
Bestyrelsesmøder i øvrigt:
26/9 kl. 17 – 19 i Terndrup
30/10 kl. 17 – 19
6/12 kl. 17-19 – herefter julehygge.
11. Orientering til pressen (John)
- Landsbybesøg Ll. Rørbæk
- Ministerbesøg
12. Evnt.
- Forenings-fondsdatabase: Pia orienterede om henvendelse vedr.
forenings-fondsdatabase, som er under udvikling i et samarbejde mellem
Up-Front Europe, Vest Himmerlands- og Morsø Kommuner.
Når endeligt tilbud foreligger forespørges relevante råd og nævn om de vil
bidrage til et samlet medlemskab for samtlige foreninger i Rebild Kommune
fra 2013.
De godt 120 deltagere i Minifundraiseruddannelsen i efteråret får under
uddannelsen gratis adgang til nuværende database hos Up- Front.
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-

-

hurtig kommunikation i landdistrikter: Henvendelse fra ildsjæl
(Bente), som gerne vil være med til at udvikle ny borgervenlig teknik til
hurtig kommunikation i landdistrikter, i foreninger o.l.
Pia orienterede så godt hun kunne – noget med intranet, impulsmails,
tlf./Ipad, SMS – interaktion. Bente har 100 ideér. Pia har Bentes tlf. nr.,
dersom nogen har kendskab til eksisterende løsninger, eller gerne vil i
spil med Bente.
Nedrivningspuljen – kort drøftelse
Kortet på landsbyhjemmesideportalen skal revideres
Nordlys over St. Brøndum – Lisbeth orienterede og inviterede. Pia
opfordrede til at sende en fil med invitation, som kan komme på som
nyhed på landsbyhjemmesiden.
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