REBILD KOMMUNE

REFERAT
Landsbyrådet

Mødedato:

25/4 2012

Mødetidspunkt: 17 – 20.30 Bestyrelsesmøde
Sted:

Adm. bygningen, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Landsbyrådet
Dato 25/4 2012

Fraværende:

afbud fra: Mona

Referat for Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde 21/3 12. Godkendt.
3. Siden sidst: Pia orienterede om alle 3 punkter
a. Energi til ildsjæle
b. Grøn vækst puljen
c. Projektpulje til byzonebyer
4. Landsbypedel – projekt Meningsfyldt arbejde
Drøftelse fandt sted – der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde med
dette som primært punkt mandag d. 7/5 kl. 17 – 19 i Terndrup
5. Møde med rep. + valg
Niels Mikkelsen spørges, om landsbyrådet må foreslå ham som dirigent, Pia
spørger.
John laver kort beretning – input tilgår John senest d. 3/5, gerne inden
førstkommende weekend.
6. Besigtigelsestur og dialogmøde for Byråd og Landsbyråd d. 21/5
hvem besøger vi?
Pia undersøger mulighed for følgende: Biler parkeres i Gl. Skørping,
herefter går turen i bus til Askildrup, Hellum, Siem, her spises bål-el.
grillmad mens vi hører om de mange gennemførte projekter her, vi slutter i
Gl. Skørping, hvor vi hører om det store ombygnings-/renoveringsprojekt
over en kop kaffe med en bid brød. Herefter dialogmøde med stram
tidsstyring. Altså bedre udnyttelse af tiden, der fortælles mens vi nyder et
let måltid i det fri, og mens vi drikker kaffe.
7. Ansøgninger til projektpuljen
Puljen er fordelt, der købes bænke til stiprojekter for 50.000 kr.
26 projekter har fået midler mens 6 projekter har fået afslag.
8. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til kommende
bestyrelsesmøder.
7/5 Bestyrelsesmøde – landsbypedelordning og afpudsning arbejdsfordeling rep.møde
8/5 bestyrelsesmøde med efterfølgende møde med repræsentantskabet, valg til bestyrelse
og konstituerende møde.
21/5 Besigtigelsestur og dialogmøde med Byråd.

10. Orientering til pressen (John) John orienterer om puljen, når Pia har
sendt svarbreve til samtlige ansøgere.
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11. Evnt.
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