REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

23. august 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 18.30

Sted:

Birgit Christensen
Guldbækparken 19, Guldbæk
9530 Støvring

Til stede:

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

Afbud fra:

Ole Nørgaard

Ordstyrer: Jørgen Nielsen

Referent:

Sara Tornøe/Camilla
Framnes

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 9/6-16
Referat godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Møde med Landsbyrådene fra Mariagerfjord og Vesthimmerland
29/6
i. Fint møde med erfaringsudveksling. Det er aftalt at
iværksætte arbejde med at stable en ”landsbyhøjskole” på
benene.
b. Procedure ved indsamling til gaver
i. Frem over ingen gaver.
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Venskabsbyarbejdsgruppen.
i. Anette Tedaldi sidder valgperioden ud. Derefter vælges
der et bestyrelsesmedlem til venskabsbyarbejdsgruppen.
b. Årshjul i. Datoer for de kommende møder ses under pkt 10.
c. Dialogtur dato til politikere
i. Sara tjekker om 30. maj kolliderer med den politiske
mødekalender, hvis ikke sendes der en
forhåndsreservation.
d. Landsbystafetten
i. Vi afventer tilbagemelding fra Kulturrådet
5. Udvalgsarbejde
a. Landdistriktspolitik

i. Der indkaldes til åbent opstartsmøde d. 29. september.
Merete og Sara arbejder videre med at finde
oplægsholdere mm.
ii. Merete, Michael, Rica og Birgit vil gerne være med i
skriveprocessen. Der skal findes datoer til skriveværksted.

6. Fra udviklingskonsulenten
a. Bredbåndspulje – orientering. Hvilken rolle kan/vil landsbyrådet
spille?
i. Bestyrelsen foreslår at indkalde til fælles møde for dem
der har planer om at søge. Her kan de udveksle erfaringer
og hjælpe hinanden med ansøgningsmaterialet.
ii. Carsten melder forslag til mødedato ind til Sara, som
udbreder budskabet.
b. Landdistriktskonference 3. oktober
i. Sara deltager
c. ”Landsbyhøjskole” samarbejde med Mariagerfjord og
Vesthimmerland
i. Der er opbakning til oplægget til landsbyhøjskolen, som
økonomisk forventes at løbe op i en udgift på ca. 120.000
kr. der fordeles ligeligt mellem de tre kommuner.
ii. Rica vil gerne deltage i tværkommunal arbejdsgruppe
d. Økonomi
i. Projektpuljen er brugt for 2016
ii. Der er pt 32.000 kr. til rest på landsbyrådets driftskonto.
7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
a. Der skal udsendes information om møde vedr. bredbåndspuljen
8. Ændringer i organisationen
Ny kontakt i Sønderup: Brian Andersen brian@sonderupby.dk
Bettina Lillelund ikke længere formand i Skibsted
Sara sender ny adresseliste til bestyrelsen. Hjemmesiden er
opdateret med de nye oplysninger.
9. Orientering til pressen/offentligheden
a. Møde om bredbåndspulje annonceres via facebook
b. Michael sender noget til pressen om landsbybesøg
10.Kommende mødedatoer og –emner

23. august 2016 Bestyrelsesmøde og Landsbybesøg i Guldbæk
26. september 2016 Bestyrelsesmøde
29. september Kick off møde landdistriktspolitik
Skriveværksted 1
Skriveværksted 2
1. november 2016 Bestyrelsesmøde og Efterårsmøde
6. december 2016 Bestyrelsesmøde/julemøde
1. februar 2017 Bestyrelsesmøde
1. marts 2017 Ansøgningsfrist til projektpuljen
10.-12. marts ”Giv merværdi til dit lokalområde” (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

