REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato:

24. april 2018

Tidspunkt:

Kl. 17.00 – 18.30

Sted:

Skibsted Forsamlingshus, Skibstedvej 27, Skibsted, 9293 Kongerslev

Til stede:

Birgit Christensen
Birgitte Mikkelsen
Carsten Bojesen
Lilli Brunø
Merete Langeland
Michael Frederiksen
Per Svarre Petersen
Rica Jensen

Afbud fra:

Ordstyrer: Per Svarre Petersen

Referent:

Sara Tornøe

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsordenen godkendt
Vi byder velkommen til Birgitte Mikkelsen, Horsens som er indtrådt i bestyrelsen i
stedet for Lene Nygaard, Fyrkilde som har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Birgitte har været 1. suppleant.
2. Status på igangværende projekter/sager
a. Handlingsplan - Seneste nyt
Godkendt af KFU som ønsker særligt fokus på internet og mobildækning,
godkendt af TMU, godkendt af ØU med bemærkning fra Tommy Degn, som
ikke kan godkende handlingsplanen med henvisning til ordet ”afvikling” i
Landdistriktspolitikken.
Merete, Michael og Sara mødes og koordinerer – Merete indkalder.
b. Dialogtur - Oplæg fra udvalg
Program er sendt ud
Tilmeldinger er begyndt at komme ind
Birgit sørger for drikkevarer til bussen
Sara bestiller bus
c. Venskabsbyarbejdsgruppen – skal der vælges en?
Michael giver en tilbagemelding til Niels Larsen om at Landsbyrådet ikke pt
ønsker at besætte en plads i venskabsbyarbejdsgruppen.
d. Landsbybesøg. Vi skal have nedsat et udvalg
Udvalget skal kontakte den landsby, som vi skal besøge og træffe aftale
om besøg – det er værtslandsbyen der står for arrangementet.
Carsten og Rica udgør udvalget.
Vi spørger på årsmødet, om nogen har lyst til besøg
Tidsmæssigt foreslås primo september
e. Sidste nyt om årsmødet
Vi ved der er et par mulige kandidater
Forslag om at holde konstituerende møde umiddelbart efter årsmødet – er
vedtaget
På valg er: Merete, Jørgen, Rica, Birgit – Jørgen ønsker ikke at modtage
genvalg.
Valgproceduren:
Kandidaterne bedes give en præsentation af sig selv

Der skal vælges 4 kandidater. Hvis der opstiller flere end 4 kandidater er
der skriftlig afstemning – medlemmerne må skrive op til 4 navne på deres
stemmeseddel.
Suppleanter vælges efterfølgende
Debat:
Formanden styrer debatten
Landsbygennemgange – hvad kunne være relevant at undersøge – hvad
kunne landsbyerne tænke sig at få ud af en landsbygennemgang – hvad
skal den indeholde for at skabe værdi/udvikling etc.?
3. Nye projekter/sager
Merete undersøger om der er mulighed for at besøge Regan Vest
4. Fra udviklingskonsulenten
Er drøftet under andre punkter.
5. Nyt til nyhedsbrevet
Nyhedsbrevsudvalget til næste nyhedsbrev: Birgitte, Merete, Birgit – forventet
udsendelse midt i juni
• Landsbybesøg
• Ny formand
• Årsmøde
• Rundtur og dialogmøde
6. Orientering til pressen/offentligheden
Årsmøde og ny bestyrelse – Merete skriver pressemeddelelser
Birgit tager billeder
7. Kommende mødedatoer og –emner
Rundtur og dialogmøde 29. maj
Bestyrelsesmøde 12. juni - mødedatoen skal ændres. Sara sender en doodle,
mødestart 17.30, forplejning sandwich, På dagsordenen: mødeplan for det
kommende år, landsbybesøg endelig beslutning.
8. Eventuelt
Landsbystafetten – ansøgning er udsat til oktober. Rica og Birgit er i
bedømmelsesudvalg.

