REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

14-12-2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00

Sted:

Terndrup Kro
Hadsundvej 1
9575 Terndrup

Dato: 01.02.2016

Til stede:

Birgit Christensen
Merete Langeland
Lilli Brunø
Rica Jensen
Jørgen Nielsen
Ole Nørgaard
Lene Nygaard
Michael Frederiksen (fra
kl 18)

Afbud fra:

Carsten Bojesen

Ordstyrer: Ole Nørgaard

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 1/11 - 16
Godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
Intet at orientere om
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Fastsætte kriterier for tildeling af midler fra Projektpuljen
Debat om hvordan vi generelt skal forholde os til projekter, hvor der er
samarbejde mellem flere landsbyer eller mellem landsbyer og byzonebyer.
Ift. Landsbystafetten er den primært tiltænkt landsbyerne, samarbejde mellem
landsby og byzoneby ok såfremt byzonebyen forholdsmæssigt også bidrager
økonomisk.
Ift. Landsbyklyngeprojektet vil bestyrelsen gerne imødekomme en ansøgning
fra de deltagende landsbyer om 25.000 kr. til medfinansiering af projektet i
2016.
Kriterier: fokus på projekter der skaber fællesskab
Kriterier tages op igen i forbindelse med vedtagelse af landdistriktspolitikken
b. Hjemmesidekursus
Workshop – kom og arbejd med jeres hjemmeside. (hverdag fra fx 1621, februar)
Sara undersøger, hvem der har styr på hjemmesiden og om de vil
deltage som ”eksperter”.
Målgruppen: de hjemmesideansvarlige evt. med makker
5. Udvalgsarbejde
a. Højskoleudvalget
Samarbejde mellem de tre himmerlandske kommuner.
17-19. marts 2017 på Løgstør Parkhotel
Deltagere: 2-3 repræsentanter fra hver af de deltagende landsbyer
Program er under udarbejdelse.

Dato: 01.02.2016
Der kommer program og invitation ud i starten af det nye år.

6. Fra udviklingskonsulenten
a. Økonomi: Der er 67.000 til rest, 40.000 er øremærket til
tværkommunalt projekt. 25.000 øremærket til landsbyklyngeprojektet.
b. Status på landdistriktspolitik – handleplaner, hvornår og hvordan.
Status: politikken er gennem KFU, TMU og ØU. I ØU en bemærkning fra
Oplandslisten om at ordet afvikle sat afsnittet om afvikling bør fjernes
fra politikken.
Et underudvalg af bestyrelsen (Michael, Merete, Sara) laver et udspil til
handleplaner og inviterer KFU og TMU til dialog om det.
Sara indkalder til første møde (en onsdag fra kl. 16)
c. Landsbyklyngeprojekt.

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
Efter byrådsmøde skal der orienteres om at forslag til landdistriktspolitikken er
vedtaget og kommer ud i offentlig høring i januar-februar. (Sara – send
opdateret adresseliste til Michael)
Landsbyklyngeprojektet – hvad er det og hvem er med?

8. Ændringer i organisationen
Ingen ændringer
9. Orientering til pressen/offentligheden
Send Margit Sigs mailadresse til Michael.
10. Kommende mødedatoer og –emner
1. februar 2017 Bestyrelsesmøde
1. marts 2017 Ansøgningsfrist til projektpuljen
17.-19. marts ”Landsbyliv og nye løsninger” (landsbyhøjskole)
14. marts 2017 Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde
26. april 2017 Bestyrelsesmøde/Årsmøde
30. maj 2017 Rundtur og dialogmøde med byrådet
8. juni 2017 Bestyrelsesmøde

11. Eventuelt

Dato: 01.02.2016
Punkt til næste møde: Facebook
Gravlev er i gang med at købe eget forsamlingshus midt i Gravlev

