DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Tilstede
Afbud
Referent
Ordstyrer

29. oktober 2018
Kl. 17.30- 19.30
Mødelokale 2B, Rådhuset, Støvring, Hobrovej 110
Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli
Brunø, Merete Langeland, Erik Kjeldsen
Birgitte Mikkelsen, Per Svarre Petersen, Rica Jensen – Lilli Brunø
Sara Tornøe
Carsten Bojesen

1. Velkommen til Erik Kjeldsen
Erik Kjeldsen er 1. suppleant og indtræder i stedet for Michael H. Frederiksen.
Præsentationsrunde og info om arbejdet i bestyrelsen
2. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Projektpuljen
På sidste møde var der enighed om at bevare de forholdsvis runde/bløde formuleringer, så der
fortsat er plads til at vurdere fra gang til gang. Desuden vedtoges det, at Sara rundsender
udkast til nye formuleringer inden næste bestyrelsesmøde, og hvis det er muligt også et oplæg
til, hvordan projektpuljen kan deles op så et beløb allokeres til projekter med et bestemt tema.
Sara og Carsten har tilbudt at udarbejde et forslag til grej/udstyrsbank, så det fremover er
muligt at låne udstyr indbyrdes mellem landsbyerne.

Retningslinjerne er endnu ikke opdateret – der kommer et udkast forud for næste møde.
Grejbank – overvejelser: skal vi fremadrettet skrive ind at det er en forudsætning for bevillinger.
Hvem sørger for at opdatere/vedligeholde. Hvad gør vi med det forsikringsmæssige.
Udlåns/udleje skabelon. Udsat til næste møde.
4. Status på igangværende projekter/sager
A. Handlingsplan
a. Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet.
Status på Landsbygennemgange – der er endnu ikke hul på processen. Der er et nyt
lovforslag på vej, hvor kommunerne pålægges at lave strategisk planlægning for
landsbyer mellem 200 og 1000 indbygger (større og mindre landsbyer må også
gerne involveres). Sara arbejder sammen med planafdelingen om en afklaring af
den videre proces.

B. Nye projekter/sager
Nyt fra udvalget (Kersten og Merete)
Der er vedtaget og afsat midler til to fællesprojekter for alle landsbyer i Rebild Kommune,
med det formål at skabe samarbejder på tværs af alle landsbyerne.

•

Blomstrende Landsbyer
Formålet med projektet er at skabe et projekt der går på tværs af alle landsbyer i kommunen –
projektet udarbejdes ”centralt” men alle landsbyer har mulighed for at være med. Kersten har
været ude at finde samarbejdspartnere, som er med på insekthoteller, blomstrende
grøftekanter mm. Vi skal være opmærksomme på at formidle at det ikke er noget der kræver
stort vedligehold…. Merete og Kersten arbejder videre.

Sangglæde på tværs.
Formålet med projektet er at lave et fælles korprojekt. Sangglæde er det primære. Korleder
tager rundt til de forskellige lokale kor og øver. Fælles koncert d. 31. marts.
Merete er i gang med at udarbejde materiale der snarest skal sendes ud til landsbyerne.
•

C. Konference
Evaluering af konferencen ”24 timer med Fokus på det der virker” fra Landsbyrådet/Rebild
Kommune.
Der er pt tilmeldt 53 deltagere og Rebild er meget flot repræsenteret.

Der er pt modtaget evaluering fra 19 deltagere – det ser overvejende rigtig positivt
ud. Vi afventer den samlede evaluering inden vi beslutter om vi er med igen. Det vil formentlig i
givet fald først blive en konference i foråret 2020.
5. Årets landsby
Hvordan inspirerer vi landsbyerne til at søge?
Hvordan følger vi op på Årets Landsby?
Punktet blev udsat på sidste møde, Birgit følger op
Birgit har været i kontakt med Landdistrikternes Fællesråd for at få info om Årets Landsby. Der
kommer materiale ud i foråret med årets tema. Vi formidler videre når noget er klar for at
opfordre landsbyerne til at byde ind.
6. Fra udviklingskonsulenten
Drøftelse af behov for fast budgetopfølgning på alle møder.
Punktet blev udsat på sidste møde
Der er ønske om budgetopfølgning kvartalsvis, hvor alle kan få overblik over hvad vi har brugt
og hvad vi har tilbage.
På novembermødet lægger vi budget for 2019.
7. Nyhedsbrevet
Orientering fra udvalget (Birgitte og Sara)
Beslutning om indkøb af nyt modul som styringsredskab til Nyhedsbrevet.
Birgitte og Sara har været i Aarhus hos hjemmesideudviklerne og fået demonstreret
nyhedsbrevsmodul til hjemmesiden. Der er bestilt udvikling af nyhedsbrevsmodul, 10 timer a
950 kr.
Vedtagne punkter til indhold i nyhedsbrevet. Er nogle blevet forældet? Er der nye punkter, der
skal med?
•
•
•
•
•
•
•

Landsbybesøg i Horsdalen
Formandens ”klumme” – noget om handlingsplanen
Hvem har fået tilskud fra projektpuljens 2. runde
Konference: 24 timer med fokus på det der virker
Smidie som eksempel
Nedrivningspuljen (Sara)
Fundraising – Birgitte og Kersten

Målsætningen var at sende ud omkring 1. okt. Næste deadline?
Birgitte og Sara arbejder med at få nyhedsbrevsmodulet op at køre. Vi forventer at
nyhedsbrevet udkommer senest 15. november.
8. Landsbystafetten

Der ønskes en drøftelse af Landsbystafettens videreførelse. Herunder dens form og indhold.
v/Birgit Christensen
Der er kun indkommet en enkelt ansøgning til landsbystafetten - som faldt uden for
retningslinjerne. Bestyrelsen ønsker at landsbystafetten udbydes igen i foråret – hvis
Kulturrådet vil være med.
9. Decembermøde.
Er der behov/ønske om et bestyrelsesmøde/julemøde i december?
Vi har tidligere afholdt et kombineret møde og julefrokost, hvor tilslutningen har været noget
svingende.
Vi holder ikke møde i december, men udvider novembermødet til kl. 21 og afslutter med en lille
julefrokost. Der laves desuden et ryste-sammen-arrangement efter årsmødet.
10. Henvendelse fra SF
SF’s pressetjeneste har henvendt sig, da de kunne ”tænke sig et besøg i Rebild i forbindelse
med besøg af Pia Olsen Dyhr. De vil tale om udfordringer med at sælge huse, fordi bankerne
ikke tør løbe risikoen med at låne penge ud til huskøb i visse landdistrikter”.
Der er forskellige erfaringer/meldinger om omfanget af problemstillingen – fra ”det handler om
de potentielle køberes egen økonomi” til ”kreditforeningerne vil kun finansiere 40% eller slet
ikke være med”. Merete henviser pressetjenesten til Kersten, hvis der er brug for konkrete
eksempler.
Vi overvejer hvordan vi fremadrettet kan arbejde med problemstillingen – på novembermødet.
11. Orientering til pressen/offentligheden
Om konferencen – Sara undersøger om der er skrevet noget fra de andre kommuner. Hvis ikke
laver Merete en presseddelelse.
12. Evt.
Birgit spørger om der er interesse for orientering efter venskabsbyarbejdsgruppens møder. Birgit
byder ind med punkter til landsbyrådets dagsorden når der er relevant nyt.
13. Kommende mødedatoer og –emner
•
•
•

Budget. Gennemgang af Landsbyrådets budget
Opfølgning på møde med KFU
Nedrivningspuljen

