REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

26. september 2016

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00
mødelokale 2a på rådhuset, Hobrovej 110, Støvring

Sted:

Dato: 01.02.2016

Til stede:

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

Afbud fra:

Carsten Bojesen

Ordstyrer: Lene Nygaard

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 23. august 16
Godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
Landsbybesøg i Guldbæk – en succes, fint fremmøde og spændende
program. Gentages igen i august 2017.
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Landsbystafetten? Har vi hørt fra kulturrådet?
Fællesmøde d. 8. november kl. 17-18.30 hvor det skal drøftes
hvordan vi håndterer Landsbystafetten fremover.
b. Bredbåndspuljen, hvad er status?
De søger i Veggerby sogn. Der er ikke kendskab til at andre
områder søger i år.
Vi sørger for, at der i politikken indgår et ønske om, at der
støttes op om ansøgninger.
5. Udvalgsarbejde
a. Nedsætte udvalg til planlægning af efterårsmøde 1/11-16
Hvem er målgruppen, og hvordan når vi ud til dem? Vær tydelig i
invitationen om at mødet er åbent for alle interesserede.
Udkast til landdistriktspolitikken på programmet.
Hvor skal vi være? Evt. Rebildcentret (Merete spørger Niels Moes
og giver besked til bestyrelsen) Michael og Merete sørger for at
lave invitation.
b. Høring budget 2017
Birgit og Michael forfatter et høringssvar med bekymring om
muligheden for besparelse på forsamlingshuse og landsbypulje.

Dato: 01.02.2016
c. Status på landdistriktspolitik møde 29/9-16
Merete og Jørgen vil gerne tage sig af facilitering ved hvert sit
bord.

6. Fra udviklingskonsulenten
a. Klima Rebild – info om proces. Der er invitation på vej til kick off
møde d. 26. okt. kl. 19-21 i Skørping Idrætscenter.
7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
Invitation til efterårsmøde/dialog om landdistriktspolitik på vej.

8. Ændringer i organisationen
9. Orientering til pressen/offentligheden
10.

Kommende mødedatoer og –emner

11.Eventuelt
Værn om vandet – Jørgen sender info, der manglede vedhæftning i
mail fra Rica.

