REFERAT
Mødedato:

26/9 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Mødelokale 1, Adm. bygningen, Skørpingvej 7,
Terndrup

Landsbyrådet
Dato 26/9 2012

Fraværende:

afbud fra: Helge og Mona

Dagsorden til Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 20/8 Godkendt.
3. Siden sidst:
a. Projektstatus: – Pia orienterede
- Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig!
- Samarbejdsprojektet i Rebild Øst
- Ændrede livsformer.
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
Punkterne 1-3 er gennemgået og drøftet, John tilretter bemærkningerne.
Bestyrelsen sender yderligere kommentarer til John, som Michael og John
ser på inden næste bestyrelsesmøde, hvor der fortsættes fra pkt. 4.
5. Evaluering Landsbybesøg Ll. Rørbæk
Det var en spændende og god oplevelse, som beboerforeningen havde gjort
meget ud af. En skam, at ikke flere fik den oplevelse.
Landsbyrådet lovede at videregive invitation til alle landsbyer om, at
landsbyerne er velkomne til selv at arrangere besøg i Ll. Rørbæk gl. skole.
Landsbybesøget i 2013 arrangeres før sommerferien, der overvejes andre
måder at sælge tilbud om landsbybesøg på, måske også mere
pressedækning før.
6. Dialogmøde med TMU
Bliver d. 13/11 2012 kl. 15 -16 i Støvring. Bestyrelsesmedlemmerne prøver
så vidt muligt at tage fri fra arbejde.
Dagsorden udarbejdes på bestyrelsesmødet d. 30/10 12.
7. Dialogmøde med Repræsentantskabet
d. 13/11 kl. 19 – 21.30 i ”Butikken” i Gl. Skørping, Gl. Skørpingvej 162, 9520
Skørping – aftenens hovedtema er ”Energiforsyning i landsbyer”. Udover
repræsentantskabet og de respektive landsbybestyrelser inviteres TMU og
KFU, de respektive chefer og relevante kommunale medarbejdere. Pia
udsender mail sæt x i kalenderen, endelig invitation/ program følger.
Pia undersøger om Claus Holm, centerchef Borgerservice vil fortælle om
mulighederne for og forskellen på teletaxa og flexture.
Oplæg og debat (i alt 1 time) ved Marianne Bender, leder Energitjenesten
Nordjylland/ Energi- og Miljøcenter Nordjylland, og formand for vedvarende
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energi. Pia Kontakter Marianne for aftale. John og Lisbeth koordinerer
endeligt program med Marianne Bender.
Pia arrangerer om muligt med Gl. Skørping, alternativt Aarestrup.
Traktement pålægssnitter kaffe/the og øl/vand.
8. Landsbyportalen
Link til kortet på landsbyhjemmesideportalen sendes til landsbyrådets
repræsentantskab og kontaktpersonerne i byzonebyerne, med anmodning
om tilbagemelding, hvis der er rettelser/ tilføjelser til de respektive
områder. Pia sørger herefter om opdatering af kortet.
Lars og Pia afholder opfølgnings kursus/ workshop med egne sider for
landsbywebansvarlige i uge 44 – billedbehandling er et af hovedtemaerne,
men alle funktioner, som ønskes kan repeteres.
9. Pulje over 5 år til offentlig transport i yderområder 285 mio.
(Michael) Claus Holm oplyser, at Rebild Kommune ikke har taget stilling
hertil.
10. Dagrenovation på landet Michael og Anette (se bilag referat)
Michael og Annette orienterede, også om nyt på hjemmesiden dagen efter
mødet. Drøftelse fandt sted. Emnet tages på dagsordenen til dialogmødet
med TMU.
Ved kommende henvendelser fra borgere henvises til Anette og Michael,
som samler op på samtlige henvendelser.
11. Energiprojekt i landsbyer – henvendelse fra Energi- og
miljøcenter Nordjylland. (Pia orienterede – materiale forslag til
Landsbyprojekt uddelt på mødet) kort drøftelse under pkt. 7.
12. Høring Budget 2013 – frist mandag d. 1/10 2012:
drøftelse fandt sted. John udarbejder høringssvar på baggrund af
drøftelsen.
13. Høring teletaxa Lisbeth og Britta orienterede, drøftelse fandt sted.
Lisbet indsender høringssvar på baggrund af drøftelsen og henvendelserne
fra landsbyerne.
14. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til
kommende bestyrelsesmøder.
30/10 kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøde hos Anette i Mejlby
13/11 kl. 15 – 16 Dialogmøde med TMU i Støvring
13/11 kl. 16.30 – 18.30 Bestyrelsesmøde i ”Butikken” i Gl. Skørping
13/11 kl. 19 – 21.30 Dialogmøde med Repræsentantskabet, TMU,KFU,
chefer og relevante medarbejdere
6/12 kl. 17-19 Bestyrelsesmøde – herefter julehygge hos Johnny i Hellum.
Dialogmøde KFU: invitation til 16/1 2013 kl. 16-17
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15. Orientering til pressen (John) ingen
16. Evnt.
Pia orienterede om henvendelse fra Landdistrikternes Fællesråd, som havde
hørt om ”Projekt Energi til ildsjæle” og på vegne af Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter har beskrevet projektet til en ny internetportal om
landdistrikter. Beskrivelsen blev uddelt på mødet. Pia orienterer, når
portalen åbnes.
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