REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

30.08.2017

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 18.30
Borger og Kulturhuset, Mejlbyvej 100, 9610 Nørager.

Sted:

Dato: 30.08.2017

Til stede:

Michael, Birgit, Per, Lilli,
Rica og Lene

Afbud fra:

Jørgen, Carsten, Merete,
Sara

Ordstyrer: Birgit

Referent:

Lene

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
- Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde d. 8/6-17
- Godkendt

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
- Indgår i nedenstående punkter

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 afventer forslag til pjece fra Sara – ud fra tidligere
sammenskrivning – vigtigt at være fuldtallig til endelig
diskussion og færdiggørelse gerne ved næste møde(gerne
udsende udkast før næste møde).
b. Hvordan arbejder vi videre med handleplanerne?
- Sara, Michael og Merete kommer med et udkast til næste
møde. Michael er tovholder og der sendes udkast ud inden næste
møde

5. Udvalgsarbejde
a. Planlægning og organisering af næste fællesmøde for de tre
kommuner. Herunder udarbejde en dagsorden/tema for mødet.
(Hvem står for det?)
- Michael, Merete og Sara planlægger.
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b. Tilbagemelding på om vi ønsker en ny konference i efteråret
2018 for landsbyerne - som i Løgstør.
De tre landdistriktsråd/-udvalg skal tage stilling til om en
lignende konference skal gentages og i så fald afsætte midler og
fremkomme med ønsker til temaerne for en evt. konference.
Anbefalingen fra fællesmødet, er at der afholdes konference 26.27. oktober 2018. De enkelte landdistriktsråd/-udvalg udpeger
en repræsentant til en planlægningsgruppe.
- Enighed om at det var en stor succes – vi er med på ideen
oktober 2018.
c. Valgmøde (Vi skal i gang)
- Birgit og Merete har arrangeret.
Det bliver 6. november kl. 19-21 i Rebildcenteret
Jens Ulrich kommer med oplæg og vil være ordstyrer i debatten
med politikerne. Der vil være særlig fokus på de fem
indsatsområder i Landdistriktspolitikken 2017.
Jens Ulrich har de seneste år specialiseret sig i samskabelse og
Ny velfærd.
Der sendes invitation ud til de politiske partier
Der annonceres i Vores Avis 14 dage før og i ugen op til.
d. Landsbystafetten – gentages i 2018? Hvem er med i
bedømmelsesudvalget?
- Rica og Birgit

6. Fra udviklingskonsulenten
Sara har udsendt mail om Temamøde om muligheder i den nye planlov,
der er for Landsbyrådets bestyrelse og alle lokalråd, det er 5. okt. Kl.
19.30 – 21.30 i Nørager.
Bestyrelsen deltager dem der kan(er i forlængelse af næste
bestyrelse). Tilmelding til Sara senest 27. september.

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne
- Om valgmødet 6. nov.

8. Orientering til pressen/offentligheden
- Om Landsbybesøg i Mejlby 30.08.17
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9. Kommende mødedatoer og –emner
Næste bestyrelsesmøde 5. okt. kl 17 i Nørager.

10.Eventuelt
Forespørgsel om støtte fra sms hjertestopgruppe i Guldbæk – der er
ikke flere penge i årets pulje - de er velkommen til at søge på lige fod
næste år.

