REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

9. juni 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00
Terndrup Rådhus

Sted:

Skørpingvej 7
9575 Terndrup

09. juni 2016

Til stede:

Birgit Christensen
Carsten Bojesen
Jørgen Nielsen
Lene Nygaard
Lilli Brunø
Merete Langeland
Michael Frederiksen
Ole Nørgaard
Rica Jensen
Sara Tornøe

Afbud fra:

Camilla Framnes

Ordstyrer:

Carsten Bojesen

Referent:

Sara Tornøe

Claus Holm, centerchef i Center Kultur og Fritid deltog i starten af mødet for at
gennemgå økonomien på landdistriktsområdet. Budgetoversigt vedhæftet referatet.
I forbindelse med høring vedr. budget vil forvaltningen fremover forsøge at udpege de
steder, hvor Landsbyrådet kunne tænkes at have en interesse.

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Tilføjelser til dagsorden:
Godkendelse af referater fra Årsmøde og konstituerende møde
Evt. valg af ny repræsentant til venskabsbyarbejdsgruppen

2. Godkendelse af referat fra møderne d. 26/4-16
Referat bestyrelsesmøde - godkendt
Referat årsmøde - godkendt
Referat konstituerende møde - godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Skal bestyrelsen reduceres?
Historisk blev det besluttet, at der skulle være tre
bestyrelsesmedlemmer fra hver af de gamle kommuner – derfor 9
medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer bredt rent geografisk selv om
vi ikke længere fastholder beslutningen om tre fra hver af de gamle
kommuner. Punktet sættes på dagsordenen igen på et senere møde,
fordi processen vedr. en eventuel vedtægtsændring skal sættes i værk i
god tid inden næste årsmøde.
b. Repræsentant til venskabsbyarbejdsgruppen
Anette Tedaldi vil gerne fortsætte. Der er ikke umiddelbart andre der er
interesseret, så Annette sidder valgperioden ud hvorefter bestyrelsen
vælger en ny repræsentant. Der var en drøftelse af, om man skal være medlem
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af bestyrelsen, for at kunne repræsentere denne i kommunale sammenhænge. Der
var enighed om at sætte dette på dagsordenen for en principiel drøftelse inden
næste valgperiode.
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Evaluering af rundtur og dialogmøde
God og positiv tur. Interessante steder der blev besøgt. Konstruktiv
dialog med byrådet.
Indsamling af billeder til hjemmeside – Jørgen og Lene sender billeder.
Vi fastsætter hurtigst muligt dato for næste dialogmøde og rundtur –
sendes evt. ud som en mødeindkaldelse, så det er synligt i politikernes
kalendere.
b. Landsbybesøg i Guldbæk til august/september 2016
i. Vi afventer dato fra Guldbæk
ii. Hvordan udbreder vi budskabet og kendskabet til
landsbybesøget – vi skal være tydelige ift. at vi forventer, at
medlemmerne sender invitationen ud i deres netværk.
iii. Huske at gøre opmærksom på landsbystafetten
iv. Tilmelding via landsby-rebild.dk, frist få dage før arrangementet
v. Opslag på hjemmeside og kommunens facebookside
c. Landsbystafetten
i. Stafetten overrakt til Gl. Skørping fredag. d. 20. maj.
ii. Skal vi satse på at stafetten lever videre i 2017? Ærgerligt med
den begrænsede interesse, når vi ved hvor meget de tidligere
stafetmodtagere har fået ud af projekterne.
iii. Hvad siger Kulturrådet? Vi afventer deres holdning og diskuterer
det på næste møde.

d. Mødeplan for sæsonen 16/17
Se kommende mødedatoer under pkt. 10

5. Udvalgsarbejde
Oplæg fra Merete om borgerinddragelse i forbindelse med
landdistriktspolitikken. Sara og Merete arbejder videre med et udkast til
proces.
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Fejl i ansøgning/udbetaling til Fyrkilde (de er ikke
momsregistreret, feltet var faldet ud af skemaet) Vi udbetaler
differencen, så sagen er helt ude af verden.
b. Forespørgsel fra Mejlby om midler kan anvendes til indkøb af
terrassevarmer i stedet for indkøb af køleskab Ok fra bestyrelsen
c. Integrationspolitikken Omdelt på mødet - kan også findes her:
http://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/integrationspoli
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tik_for_rebild_kommune_20162020_marts2016.pdf . Bestyrelsen
overvejer om landsbyrådet kan byde ind med noget til handleplanen.
Formen/opsætningen af politikken kan evt. være inspiration til den
kommende landdistriktspolitik.
d. Nedrivningspuljen Underretning om forfaldne huse i landsbyerne kan
sendes direkte til Per Ibsen i Center Plan Byg Vej på peib@rebild.dk
eller via Sara Tornøe på sato@rebild.dk
e. Forretningsorden og vedtægter uddelt på mødet Som info til de
nye medlemmer. Vedtægter m underskrifter lægges på hjemmesiden
som en printvenlig fil og rundsendes til bestyrelsen.

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne

8. Ændringer i organisationen

9. Orientering til pressen/offentligheden

10.Kommende mødedatoer og –emner
23. august 2016 Bestyrelsesmøde og Landsbybesøg i Guldbæk
26. september 2016 Bestyrelsesmøde
1. november 2016 Bestyrelsesmøde og Efterårsmøde
6. december 2016 Bestyrelsesmøde/julemøde
1. februar 2017 Bestyrelsesmøde
1. marts 2017 Ansøgningsfrist til projektpuljen
14. marts 2017 Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde
26. april 2017 Bestyrelsesmøde/Årsmøde
30. maj 2017 Rundtur og dialogmøde med byrådet
8. juni 2017 Bestyrelsesmøde

11.Eventuelt
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