REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

16. marts 2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 21.00

Sted:

Administrationsbygningen Terndrup, mødelokale 1
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

Dato: 16.03.2017

Til stede:

Merete Langeland
Lilli Brunø
Rica Jensen
Jørgen Nielsen
Carsten Bojesen
Lene Nygaard
Birgit Christensen
Sara Tornøe
Michael Frederiksen (fra
kl. 18)

Afbud fra:

Ole Nørgaard

Ordstyrer: Birgit Christensen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 15.02.17
Godkendt – dog med bemærkning om at Ole stod som deltager, men
havde meldt afbud.
3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
a. Strategi og struktur for det fremtidige arbejde
Drøftelse med henblik på at kunne fortælle noget på det
kommende årsmøde.
”Faste funktioner” fx årsmøde, rundtur, landsbybesøg,
høringssvar, fordeling af midler, opbakning til landsbyer.
Hvad ønsker årsmødet at bestyrelsen skal arbejde for?
Der skal formuleres ½-1 side som fortæller, hvordan bestyrelsen
arbejder/gerne vil arbejde. Alle sender deres forslag til, hvad
bestyrelsen skal arbejde med til Sara på mail inden 1. april.
4. Status på igangværende sager (”siden sidst”)
a. Landsbystafetten - Birgit har deltaget i bedømmelsesudvalget
sammen med Elsebeth Møller fra Kulturrådet og Tina og Sara fra
CKF. Bedømmelsesudvalget har haft møde i dag d. 16. marts og
har blandt de fire indsendte ansøgninger besluttet at Skibsted
skal modtage stafetten. De vil bruge et sæbekassebilsræs til at
samle de omkringliggende byer for at skabe nye relationer.
Bedømmelsesudvalget planlægger officiel overrækkelse i
samarbejde med ansøgerne fra Skibsted.
b. Økonomi.
Gennemgang og fastsættelse af budget for 2017. Der ønskes en
drøftelse af retningslinjer for brug/fordeling af alle midler i
Landsbyrådet. Er der ændringer i forhold til tidligere å? og hvilke
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udfordringer det evt. giver. Fx afholdes alle møder nu på
rådhusene, som bevirker en øget udgift til forplejning. (Merete)
5. Udvalgsarbejde
a. Landsbypulje
Årets puljemidler blev fordelt. Ansøgere får direkte besked i den
kommende uge.
b. Årsmøde d. 17. maj i Gravlev
Merete og Jørgen er planlægningsudvalg. De har styr på det.
Politikerne skal inviteres
c. Rundtur og Dialogmøde med Byrådet, d. 30. maj
Lene og Rica er planlægningsudvalg. Vi hører nærmere på næste
møde.
d. Nordjyske Forsamlings- og Kulturhuse (Merete)
Merete har deltaget i generalforsamling. Alle forsamlingshuse
kan være medlem og dermed få adgang til erfaringsudveksling,
gode priser på forsikring og rabatter ved indkøb. De hjælper
gerne med at lave vedtægter, fx så man ikke får formuleret
vedtægterne på en måde, der afskærer en fra at søge
fondsmidler. Årligt medlemskab koster 450 kr. – de er hurtigt
tjent ind. Vi skal have formidlet fordelene til alle
forsamlingshuse. Merete formulerer noget, som Sara sender ud
via maillisten.
e. Landsbybesøg
August/september, forslag om at besøge Mejlby. Lene tager
kontakt.
f. Landsbyliv og nye løsninger – kursus for landsbyerne i
samarbejde med Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner
15 tilmeldt fra Rebild, repræsentation fra Gravlev, Fræer,
Skibsted, Mejlby, Kgs. Tisted.
6. Fra udviklingskonsulenten
a. Facebook
Behovet er pt dækket af kommunens facebookside.
Ønske om at invitationer mm som rundsendes til landsbyerne
meget gerne må sendes som billede, der er nemt at lægge på
Facebook.
b. Hjemmeside
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Mail rundt til formænd/hjemmesideredaktører med forespørgsel
om behov – og om der er nogle af de nuværende
hjemmesideredaktører der vil hjælpe med en workshop. Rikke
Winkler fra Gravlev og Jørgen Nielsen vil gerne hjælpe. Vi
fastsætter dato når vi kender behovet.
c. Billeder til hjemmeside og markedsføring
Drøftelse af om det giver mening at få taget professionelle
billeder i alle landsbyer. Der findes allerede mange billeder rundt
om i landsbyerne – kan de evt. samles i et fælles arkiv? Vores
Avis har været rundt i alle landsbyer – kan vi mon få adgang til
deres billeder?

d. Integrationsprojekt
Der er et arrangement undervejs. Sara orienterer, når der er
mere nyt.
e. Landdistriktspolitikken
Der er indkommet to høringssvar. Der bliver politisk behandling
med henblik på endelig vedtagelse i KFU, TMU, ØU og Byråd i
april.
7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
a. Årsmødeinvitation skal ud senest 17. april
b. Invitation/program til rundtur skal ud senest 1. maj

8. Ændringer i organisationen

9. Orientering til pressen/offentligheden
Landsbystafet – dækning af overrækkelsen, projektpuljen – om hvad
der er givet til, Kursus – Landsbyliv og nye løsninger (Nordjyske
kommer på kurset og skriver om det)

10.

Kommende mødedatoer og –emner

17.-19. marts ”Landsbyliv og nye løsninger” (landsbyhøjskole)
17. maj 2017 Bestyrelsesmøde/Årsmøde
30. maj 2017 Rundtur og dialogmøde med byrådet
8. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Aug/sep Landsbybesøg
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11.

Eventuelt

Carsten reklamerede for arrangement d. 29. marts kl. 19 i Byrådssalen
i Støvring vedr. Varmeforsyning i landsbyerne og på landet. Se
www.rebild.dk/klimarebild

