REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

8. juni 2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 19.00
Rådhuset Støvring, mødelokale 2B
Hobrovej 110, 9530 Støvring

Sted:

Dato: 08.06.2017

Til stede:

Birgit Christensen
Carsten Bojesen
Lilli Brunø
Merete Langeland
Rica Jensen

Afbud fra:

Michael Frederiksen
Lene Nygaard
Jørgen Nielsen
Per Svarre Petersen

Ordstyrer: Carsten Bojesen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 17/5-17
Sara sender referater rundt fra 17/5, Årsmøde, Rundtur og Dialogmøde

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Konstituering af bestyrelsen
Michael vil gerne fortsætte som formand og Merete vil gerne
fortsætte som næstformand
b. Hjemmeside: Hvad gør vi fremover? Laver vi kursus? hvad
med Facebook?
Fotos: I Hjeds kunne de godt tænke sig at få en prof fotograf til
at tage billeder. Det kunne andre landsbyer muligvis også have
glæde af. Merete spørger Bodil, Gravlev om pris på at tage
billeder og evt. også at lægge dem ind på de enkelte
hjemmesider.
Hjemmesidekursus: Vi arrangerer et kursus efter sommerferien
Facebook: Vi benytter kommunens Facebookside – inputs kan
sendes til Sara
c. Valgmøde: Skal vi lave et sådant? og hvem vil i givet fald
arrangere?
Ja, der skal laves et valgmøde (i stedet for efterårsmøde)
Planlægning: Merete og Birgit, Michael vil du være med?
Et centralt sted, kl. 19-21, udvalget finder en dato
d. Udarbejde mødeplan for næste sæson.
Sara rundsender mødeplan

Dato: 08.06.2017
e. Evaluering af årsmøde. Herunder drøftelse af foreslåede
pkt. til behandling i landsbyrådet.
Finansiering af boliger på landet: tværkommunal arbejdsgruppe?
Nærvarmeprojektet: der arbejdes med 3-4 interesserede
områder
f. Evaluering af dialogturen den 30/5.
Se notat fra turen og dialogmødet
En god tur, ros fra de deltagende politikere
Næste år: oplæg til det fremtidige samarbejde

4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Struktur for arbejdet i bestyrelsen: Vi skal videre i
arbejdet med vision og mål. Vi skal have sammenkørt
indkomne forslag. Vi skal påbegynde på pjece.
Vi tager debatten op på næste møde
5. Udvalgsarbejde
a. Landsbybesøg i Mejlby.
Vi afventer tilbagemelding fra Lene – Sara sender mail

6. Fra udviklingskonsulenten
a. Forslag om Fællesmøde landsbyer, lokalråd og
forsamlingshuse
Evt. som erstatning for efterårsmøde, nu hvor der også
planlægges valgmøde. Sara arbejder videre. Forslag om oplæg
fra Kim Knudsen, Mariagerfjord
b. Klyngesamarbejdet Rebild Øst
Hjemmeside og facebookside for klyngen er under opbygning.
Der skal informeres bredt om projektet til inspiration for andre.
c. Landsbyklyngeprojekt Stenild på tværs af
kommunegrænsen
Er i opstartsfasen.
d. Hvordan arbejder vi videre med handleplanerne
Sara laver udkast til procesplan
e. Dialogmøde med KFU
Dialogmøde bliver d. 6. december kl. 15-16
f. Møde med Vesthimmerland og Mariagerfjord d. 27/6
Michael og Merete deltager.

Dato: 08.06.2017
På dagsordenen er evaluering af Landsbyliv og nye løsninger Det fortsatte samarbejde – forslag om at udvide fællesmøder til
at omfatte alle bestyrelsesmedlemmer.
Organisering af bestyrelsesarbejdet i de enkelte kommuner.
Tværkommunal arbejdsgruppe om finansiering af boliger på
landet

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
Nej
8. Ændringer i organisationen
Ingen ændringer

9. Orientering til pressen/offentligheden
nej
10.

Kommende mødedatoer og –emner
a. Handleplaner, status
b. Landsbystafetten – gentages i 2018? Hvem er med i
bedømmelsesudvalget?
c. Bestyrelsens arbejde

11.
Eventuelt
Invitation til Guldbækfestival - der ligger armbånd til bestyrelsen i
indgangen.

