REFERAT
Mødedato:

30/10 2012

Mødetidspunkt: 17 – 19.00 Bestyrelsesmøde
Sted:

Hos Anette, Mejlbyvej 85, Mejlby, 9610 Nørager

Landsbyrådet
Dato 30/10 2012

Fraværende: Helge

afbud fra: Lisbeth

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde:
1. Ordstyrer: Anette

Referent: Pia

2. Godkendelse af referat
fra bestyrelses møde d. 26/9 – godkendt
- der indsamles p.t. input til rettelser til kortet på hjemmesideportalen.
- liste over bestyrelsesformænd og webansvarlige fra landsbyerne følger.
- Britta rundsender høringssvar vedr. teletaxa.
3. Siden sidst:
a. Mini Fundraiseruddannelse 95 ildsjæle og 35 ansatte deltager
Pia orienterede
b. Landsbyhjemmesidekursus der tilbydes gratis
opfølgningskursus/ workshop for landsbyhjemmesideansvarlige –
primært fokus på nyt billedbehandlingsprogram Pia orienterede.
c. landsbyhjemmeside julesjov Bodil fra Aarestrup opfordrer til
igen i år at lave advents- eller julekalender sjov på hjemmesiden.
William fra Gerding er med på ideén – luftes for deltagerne på
hjemmesidekurset d. 6/11 Pia orienterede
d. www.landsby-rebild
Case på ny hjemmeside i Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
sammen med case projekt ”Energi til ildsjæle”, henvendelse fra
Landdistrikternes Fællesråd. Hjemmesiden er i skrivende stund gået
i luften: www.livogland.dk
e. Ny formand og repræsentant for Bylauget i Gerding
Finna Simonsen flytter til Skørping og afløses af Formand Jean Paul
Aubertin og repræsentant i Landsbyrådets repræsentantskab
William Bluhme, som også er hjemmesideansvarlig.
f. Benchmarkingprojektet Direktoratet har ikke udbetalt hele
tilsagnsbeløbet, anmoder efter 1 år og 4 mdr.s sagsbehandlingstid
Grobund, som var projektansvarlig om yderligere dokumentation for
kommunernes udbetaling af tilskud til milepælsprojekterne.
g. Dagplejere Der er varslet afsked af dagplejere i yderområder,
landsbyrådet har indsendt udtalelse.
h. mobil og internet henvendelser fra Carsten Mikkelsen.
John kontakter Lars Peter Schou for status
i. Energi til ildsjæle – Pia holdt oplæg / miniworkshop med 150
frivillige fra kommunens 9 ældrecentre på kulturstationen
4. Forretningsorden for landsbyrådet John og Michael
pkt. 4. og 5 drøftet og tilrettet
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5 Dialogmøde med TMU
d. 13/11 2012 kl. 15 -16 i Støvring. Punkter som ønskes drøftet er primært
Status med faldefærdige huse og den nye praksis omkring
affaldshåndtering. John indsender punkterne med et par uddybende
spørgsmål.

6. Dialogmøde med Repræsentantskabet endelig planlægning
d. 13/11 kl. 19 – 21.30 i ”Butikken” i Gl. Skørping, Gl. Skørpingvej 162, gl.
Skørping, 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.
mail sæt x i kalenderen er udsendt. Endelig invitation/ program tilrettet og
godkendt (se bilag) Pia rundsender.
Claus Holm, centerchef Borgerservice fortæller 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
energi. John og Lisbeth koordinerer endeligt program med Marianne Bender.
Pia koordinerer med Gl. Skørping.
Traktement pålægssnitter kaffe/the og øl/vand Pia.
7. Kommende mødedatoer og dagsordenspunkter til
kommende bestyrelsesmøder.
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
8. Orientering til pressen (John) om temaerne på mødet med rep.
9. Evnt.
- Pia orienterede om grøn vækst projekter på vej for mindst 12 mio. i
Rebild Kommune.
- ”Projekt møde- og aktivitetssteder med god energi” 17 møde- og
aktivitetssteder, forsamlingshuse, spejderhytter, haller o.l. tilsammen
investerer ½ mio.kr. i energiforbedringer i et paraplyprojekt, som
politikerne har valgt at støtte med yderligere ½ mio.kr. i 2013. Det
betyder, at den mio. så kan søges fordoblet med 1 mio. kr. grøn vækst
midler. Altså energirenoveres der i alt for 2 mio. kr. de 17 steder, som
herefter får frigivet driftsmidler til aktiviteter, når de kan spare på varme
og el. – også godt for miljøet - så go´ energi på flere måder.
- til ”Projekt Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig, som gerne bl.a.
skal afføde en slags landsbypedel ordning model Rebild er der også søgt
grøn vækst midler.
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-

På næste møde drøftes indkøb af et sæt Ipads/Tablets til Landsbyrådet,
som udlånes til bestyrelsesmedlemmerne, så længe de er aktive i
bestyrelsen. I dag afholder de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv store
udgifter til papir og printerpatroner.

- Gadelys – der er ingen gadelys tændt i Oplev om natten – drøftelse fandt
sted - John opfordre landsbyerne til at henvende sig direkte til Center
Plan, Byg og vej.
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