REFERAT
Årsmøde

Dato:

24. april 2018

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.30

Sted:

Skibsted Forsamlingshus, Skibstedvej 27, Skibsted, 9293 Kongerslev

Til stede:

Birgit Christensen, Guldbæk
Birgitte Mikkelsen, Horsens
Carsten Bojesen, Hjeds
Lilli Brunø, Ll. Brøndum
Merete Langeland, Gravlev
Michael Frederiksen, Skårup
Per Svarre Petersen, Sønderup
Rica Jensen, Skibsted
William Bluhme, Gerding
Finn Jensen, Skibsted
Palle Jensen, Skibsted
Jytte Jensen, Skibsted
Tommy Jensen, Skibsted
Hans Sørensen, Ll. Rørbæk
Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk
Gert Fischer, Byrådet
Malene Christensen, Skibsted
Dorrit Svensson, Skibsted
Jesper Heskjær, Mejlby
Per Svarre Petersen, Sønderup
Mettea Frølund, Skibsted
Kersten Bonnen, Aarestrup
Ole Nørgaard, Lyngby
Lene Nygaard, Fyrkilde
Sara Tornøe, Center Sundhed, Kultur og Fritid (ref.)

Velkomst ved Michael Frederiksen, formand for Landsbyrådets bestyrelse
Michael bød velkommen til årsmøde
Velkommen til Skibsted v/Mettea Frølund
Mettea orienterede om de mange foreninger og aktiviteter i Skibsted
Årsmøde
1. Valg af dirigent og stemmetællere
William Bluhme valgt som dirigent, Michael Frederiksen og Merete Langeland valgt som
stemmetællere.
William Bluhme konstaterede at årsmødet er lovligt indvarslet ift. vedtægterne.
2. Formandens beretning
Michael Frederiksen berettede om det forgangne år i landsbyrådets bestyrelse herunder
Rundtur og dialogmøde, landsbybesøg i Mejlby, Fællesmøde med landsbyrådene i
Mariagerfjord og Vesthimmerland, fælles landdistriktskonference, folder om arbejdet i
landsbyrådets bestyrelse, efterårsmøde/valgmøde i Rebildcentret, Uddeling af
projektpulje, handlingsplan for landdistriktspolitikken, og Landsbystafetten som i 2018
har ansøgningsrunde med frist 1. oktober. Formanden takkede for flot fremmøde,

samarbejde med KFU og forvaltning. Afslutningsvis en stor tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer Lene og Jørgen og en velkomst til Birgitte.
3. Økonomi
Sara Tornøe præsenterede kort regnskab for 2017 og budget for 2018 – vedhæftet i
forlængelse af referatet.
Regnskab og budget godkendt
4. Valg
I lige år vælges der 4 kandidater til bestyrelsen.
På valg i 2018 er:
Rica Jensen, Skibsted – modtager genvalg
Birgit Christensen, Guldbæk – modtager genvalg
Merete Langeland, Gravlev – modtager genvalg
Jørgen Nielsen, Hellum – ønsker ikke at modtage genvalg
Kersten Bonnen, Aarestrup vil gerne stille op til bestyrelsen.
Da der ikke er flere kandidater end der er brug for er der ingen valghandling.
Valg af suppleanter. Blandt de fremmødte valgtes
Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk, 1. suppleant,
Ole Nørgaard, Lyngby, 2. suppleant
William Bluhme, Gerding, 3. suppleant

I den efterfølgende dialog var vi omkring følgende emner:
Handlingsplaner til landdistriktspolitikken
Forvaltning og landsbyråd er i fuld gang. Der gøres status over fremdriften i foråret 2019.
Nedrivningspulje
Afsætter byrådet fortsat midler når puljen ophører? Ja, i samme størrelsesorden som hidtil. Men
da der ikke er statsligt tilskud i Rebild er det samlede beløb mindre end hidtil. Landsbyrådet vil
gerne være med til at prioritere, hvor der skal rives huse ned. Opfordring til også at fjerne
faldefærdige driftsbygninger. Årsmødet opfordrer til at opgaven med oprydning/nedrivning
prioriteres højt.
Bosætning
Udstykning af grunde – hvordan skal det kunne lade sig gøre?
Ønske om større synlighed af byggegrunde i landsbyerne
Forslag om at Landsbyrådet kan være samlende ift de landsbyer som har grunde til salg mhp
fælles salgsmateriale
Anvende hjemmesiderne til at formidle hvad der er godt ved at bo i de enkelte landsbyer, bruge
historierne om hvad der får folk til at bosætte sig i landsbyerne
Udfordringer i landsbyerne
Store anlægsprojekters (vindmøller, biogasanlæg og store landbrug) påvirkning på landsbyernes
attraktivitet – værdiforringelser, interne stridigheder i landsbyen, lange beslutningsprocesser

Når nogle veje lukkes for tung trafik giver det gener andre steder som bliver gennemkørselsbyer.
Det er usikkert for de bløde trafikanter og giver problemer med rystelser i bygninger langs
vejene.

Internet og mobildækning
KFU har ønsket at sætte fokus på internet og mobildækning. Der er lavet en afdækning af hvor
dækningen er dårlig ift bredbånd og mobil. Forvaltningen går i gang med afdækning af
handlemuligheder. Obs på kommende bredbåndspulje. I de små landsbyer og de tyndt befolkede
områder er det problematisk, at det ikke er rentabelt for udbyderne at byde på anlægsopgaven
Samarbejde mellem landsbyer
Forslag om at landsbyerne på tværs bliver gode til at udnytte hinandens ressourcer og
tiloversblevne materialer – en form for Køb, salg, bytte og lån – evt. formidling via hjemmeside
Forskønnelse af landsbyerne
Uanset om landsbyerne er i udvikling, fastholder status quo eller bliver mindre pga. fraflytning og
nedrivning skal vi sikre at de tager sig attraktivt ud. Forslag om at man eventuelt kan plante
frugttræer de sidste par hundrede meter ind mod landsbyerne fra indfaldsvejene.

