REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

15. februar 2017

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Sted:

Administrationsbygningen Terndrup, mødelokale 1
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

15. februar 2017

Til stede:

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

Afbud fra:

Birgit Christensen

Ordstyrer: Rica Jensen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 14/12-16
Godkendt
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Muligheder og udfordringer i det fremtidige arbejde i
landsbyrådets bestyrelse. (struktur, indhold, målsætninger,
uddelegering , ordstyrer osv.)
Michael rejser debat om, hvad bestyrelsen skal bruge krudt på. Han er
på valg til årsmødet og har overvejet, om han har lyst til at genopstille.
Lægger op til at bestyrelsesarbejdet i højere grad får fokus på mere
strategiske emner og det praktiske fylder knap så meget.
b. Lever bestyrelsesmøderne og arbejdet i bestyrelsen op til dine
forventninger? (Bordet rundt)
Debatten opsummeret i punktform:
Landsbyrådet som talerør for landsbyerne, når de bliver klemt – fx når
der er planer om at etablere grusgrav, vindmøller etc.
Vores ”kommissorium” skal redefineres – så det vi gør er noget der gør
en forskel.
Brug for at vi diskuterer os frem til en fælles holdning, når vi går ind i
en politisk debat.
En usikkerhed på om det er en diskussion om hvem der er ”gode nok” –
der er brug for at vi får afdækket, hvilke kompetencer vi hver især
bringer ind i bestyrelsen, og hvordan vi bruger dem bedst muligt.
Strategi for hvad bestyrelsen vil – skal vi spørge repræsentanterne,
hvad de forventer at bestyrelsen laver?
Der skal være plads til forskelligheder og plads til at
bestyrelsesmedlemmerne har forskellige kompetencer.
Brug for at definere, hvad ordstyrerens opgave er.
Effektivt=bruge kompetencerne bedst muligt. Måske faste underudvalg.
Hvordan får vi bedst hul på snakken om, hvilke kompetencer vi hver
især bringer ind i bestyrelsen.
Strategi og struktur for det fremtidige arbejde skal overvejes.
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Der var god stemning bordet rundt og der er enighed om, at vi arbejder
videre med emnet.
c. Møde med forvaltningen (Claus Holm) Skal vi have et møde?
Formand og næstformand aftaler et møde efter d. 14. marts
d. To forespørgsler omkring bevillinger sidste år + en ekstra
i. Gravlev – udsættelse?
Konsulenten kan give positivt svar på bestyrelsens vegne i
lignende sager
ii. Gerding – må pengene anvendes til noget andet?
Ja, i dette og lignende tilfælde - konsulenten kan give svar inden
for en bagatelgrænse på 10.000 kr.
iii. Boldrup Museumsforening – kan de søge?
Nej – puljen skal bruges til landsbyer og aktiviteter i
landsbyerne.
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Planlægning af årsmøde 26/4
i. Nedsættelse af udvalg
Jørgen og Merete forbereder årsmøde, Gravlev
ii. Ændre dato
Ny dato 3. maj kl. 19-21 (bestyrelsesmøde kl. 17-19)
b. Planlægning af rundtur og dialogmøde 30/5
i. Nedsættelse af udvalg
Rica og Lene – forslag om Oplev, Gl. Skørping, Fræer
c. Gennemgang af ansøgninger
i. Udvalg som gennemgår ansøgningerne og laver indstilling
til bestyrelsen
Lene og Lilli
5. Udvalgsarbejde
a. Handleplaner – hvad har vi lavet indtil videre og hvad mangler
vi?
i. Udkast til skema
Skema ok. På årsmødet arbejdes i fem workshops – en om hvert
emne.
ii. Dialog med TMU og KFU hvornår skal vi det?
Resultaterne fra årsmødet fremlægges på dialogmødet d. 30.
maj.
b. Nyt fra ”højskoleudvalg”
i. Titlen på arrangementet er ”Landsbyliv og nye løsninger – en
weekend med inspiration og læring” 17.-18. marts på Løgstør
Parkhotel, gratis deltagelse
ii. Pt. 19 tilmeldte 6 fra Rebild, 9 fra Mariagerfjord og 4 fra
Vesthimmerland – reklame for weekenden via facebook? Særligt
obs på at det kun er landsbyer?
c. Landsbyklyngeprojektet – Rebild Øst
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i. Møde i arbejdsgruppen (dem der stod bag ansøgning d. 28. feb.
kl. 19-21 i kantinen Administrationsbygningen Terndrup
ii. Borgermøde d. 23. marts kl. 19-21.30 i salen på Bælum skole
iii. Rica har modtaget to henvendelser på vegne af landsbyklyngen.
Høringssvar til landdistriktspolitikken og høringssvar til
kommuneplanen.

CA. PÅ DETTE TIDSPUNK GIK ALARMEN I ADMNISTRATIONSBYGNINGEN – VI
GENOPTAGER DAGSORDENEN TIL NÆSTE MØDE

d. Landsbystafetten
i. Ansøgningsfrist d. 27. februar. Pt. ingen ansøgninger
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Status på landdistriktspolitik
Der er pt. Indkommet et enkelt høringssvar som ønsker at
byzonebyerne også bliver synlige i landdistriktspolitikken – og at
landsbyerne bliver synlige i kommuneplanen.
Et underudvalg af bestyrelsen (Michael, Merete, Sara) laver et udspil til
handleplaner.
b. Facebook

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne

8. Ændringer i organisationen
Ingen ændringer
9. Orientering til pressen/offentligheden
10. Kommende mødedatoer og –emner
• 1. marts 2017 Ansøgningsfrist til projektpuljen
• 16. marts 2017 Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde – BEMÆRK NY DATO!
• 17.-19. marts ”Landsbyliv og nye løsninger” (landsbyhøjskole)
• ? 2017 Bestyrelsesmøde/Årsmøde
• 30. maj 2017 Rundtur og dialogmøde med byrådet
• 8. juni 2017 Bestyrelsesmøde

11. Eventuelt

