REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Ordstyrer

4. marts 2019
Kl. 17.30- 19.30
Administrationsbygningen, Skørpingvej 7, Terndrup.
Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli
Brunø, Merete Langeland, Erik Kjeldsen, Per Svarre Petersen,
Rica Jensen
Sara Tornøe
Per Svarre

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Budget
Fremlæggelse af budget for 2019 og foreløbig regnskab for 2018 til orientering.
Oversigt eftersendes af Sara.
Vi følger op på næste møde
3. Forslag fra Guldbæk Borgerforening
Birgit har fremsendt nedenstående henvendelse/forslag fra Guldbæk borgerforening:
Så snakkede vi også om hjemmeside – Mikkel synes ikke Rebild Landsby hjemmeside er så
fantastisk. Så har vi set i Løvens hule om et firma der har lavet en app der hedder ”Min
Landsby” - https://minlandsby.dk/ Hvor der bl.a er et kommune login – kunne det ikke være
noget Landbyrådet kunne undersøge til kommunes landsbyer?

Henvendelsen blev drøftet. I Gravlev har de aftalt infomøde i den kommende uge med den
portal, der hedder minforening.dk, som tilbyder noget tilsvarende. Vi drøfter punktet igen på
næste møde.
4. Årsmøde 2019
Årsmøde afholdes den 29/4-2019. Der ønskes en drøftelse af indhold for mødet. Erfaringen
viser at der typisk er meget lille fremmøde. Af gæster er der meget få, og det er ofte borgere
fra den landsby årsmødet afholdes i. Vi har tidligere besluttet, at vi ikke vil betale for/bruge
midler på at invitere til en eller anden form for underholdning.
Skal det nytænkes?
Vil vi gerne have større fremmøde?
Hvor skal mødet afholdes i 2019?
Drøftelse af emnet. Overvejelser for og imod om der skal laves et større arrangement, som kan
trække flere folk til.
Forslag til emner:
Oplæg om landsbygennemgange - intentionerne bag, proces mm.
Naturfællesskaber i landsbyerne
Korprojekt
Status på handlingsplan for landdistriktspolitikken
Evt. præsentation af minlandsby.dk eller minforening.dk apps
Evt. et indslag fra KFU
Merete laver et forslag til dagsorden og rundsender den på mail.
Kersten tjekker om Aarestrup Forsamlingshus er ledigt. Alternativt Sønderup Forsamlingshus.
Bestyrelsen lægger op til vedtægtsændringer ift. bestyrelsens størrelse (fra 9 til 7 medlemmer)
og ændre proceduren for vedtægtsændringer.
Rica har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Der indkaldes ikke suppleant da der kun er et enkelt
møde inden næste årsmøde.
På valg i 2019 er:
Carsten Bojesen (valgt ind i 2015) – ønsker ikke genvalg
Per Svarre Petersen (valgt ind i 2017) – vil gerne genopstille
Erik Kjeldsen (indtrådt i stedet for Michael som ville have været på valg i 2019) – vil gerne
genopstille
Lilli Brunø – overvejer om hun har lyst til at genopstille
Birgitte Mikkelsen (indtrådt i bestyrelsen i april 2018 i stedet for Lene Nygaard, som ville have
været på valg i 2019) – overvejer om hun ønsker at genopstille
Rica Jensen (var på valg i 2018 – blev valgt ind i 2016) – udtrådt af bestyrelsen

5. Projektpuljen
Sara har udarbejdet/opdateret retningslinjerne for projektpuljen som er vedtaget på forrige
møde og udsendt. Vi har stadig lidt spørgsmål i forhold til grejbanken, som skal afklares.
Følgende spørgsmål er til drøftelse og beslutning:
Hvordan løses det forsikringsmæssige?
Udlåns/udleje skabelon?
Inspiration kan hentes fra Mariagerfjord på:
www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-idrat-og-fritid/grejbank
Der oprettes et punkt på hjemmesiden, når der er lavet bevillinger til projektpuljen.
Vi skal huske at skrive i bevillingsbrevene, at de indgår i grejbanken og at låne/lejevilkår
afklares individuelt.

6. Klimavenlig Kommune/kørselsudfordringer.
Der ønskes en drøftelse af og beslutning om deltagelse i projektet om fremme af fælleskørsel.
Torsten Topbjerg har fremsendt forespørgsel om deltagelse/hjælp til udpegning af landsbyer.
Se tidligere fremsendte mailkorrespondance.
Aarestrup har meldt sig til at deltage i projektet. Der er infomøde i Aarestrup d. 6. april og i
Guldbæk d. 7. april.
Torsten tager selv kontakt til Jørgen i Askildrup/Blenstrup
Der er desuden projekt om Fælles varmeforsyning i landsbyer. Hvis der er landsbyer, som er
interesserede i at høre om mulighederne for at få etableret fælles varmeforsyning kan de henvende
sig til Carsten Bojesen cbo@et.aau.dk
7. Landsbystafetten
Der ønskes en drøftelse af procedurerne og fremtiden for Landsbystafetten.
Hvad er/skal vores rolle være i samarbejdet?
Ønsker vi at der nedsættes en styregruppe, som reelt varetager opgaverne
Debat om hvorvidt stafetten bør ud nu og ikke i efteråret.
Vi sørger for at der er inspiration om Landsbystafetten i den kommende nyhedsbreve, så der er
basis for mange ansøgninger.
Opdatering: Materiale om stafetten kommer ud i løbet af marts. Der er ansøgningsfrist 1. juni.

8. Status på igangværende projekter/sager
A. Handlingsplan
a. Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet.

B. Behov for besøg af fundraiser
Opsamling fra udvalget (Sara og Birgitte). Er der kommet tilbagemeldinger/ forespørgsler
på den udsendte efterspørgsel? Skal vi igangsætte et arrangement med undervisning,
inspiration og hjælp til at søge fondsmidler?
Der er ønske om sparring fra Aarestrup og Rebild Øst Klyngen. Der er tilbud fra
Foreningstilskud.dk om et oplæg fra Lotte Jensen. Sara undersøger om de to ting kan
kombineres og evt. hvornår. Gerne i form at et ”skriveseminar”
C. Skabelon til landsbygennemgange.
I rigtig mange af indsatserne i landstrikspolitikken er der taget udgangspunkt i
landsbygennemgangene, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at få disse gennemført
hurtigst muligt. Udvalget har vedhæftede forslag til indhold. Desuden foreslås, at der
udarbejdes en tidsplan for processen, og der eventuelt udbydes et skriveseminar for
landsbyerne.
Plan/udkast for behandling/forløb for landsbygennemgange er vedhæftet.
Dialog om forslag til skabelon. Birgit og Merete arbejder videre og drøfter det på næste
møde med formandskabet i KFU. Der skal lavet et udkast til tidsplan.

D. 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. Orientering om status
på de to projekter.

•

•

Blomstrende Landsbyer
Horsens, Gravlev, St. Brøndum, Siem, Sejlstrup/Fræer, Gl. Skørping, er foreløbigt meldt til.
Kersten og en konsulent tager på besøg i landsbyerne og hjælper med at finde egnede arealer.
Udsåning starter medio marts. Kersten arbejder på at lave skilte.
Der er en ”arrangementspakke” som udbydes til de deltagende landsbyer.
Sangglæde på tværs.
Der er pt. 4 deltagende kor. Der er fælles koncert d. 31. marts.

E. Budget opfølgning

Sara eftersender opdateret budget og regnskab.

F. Møde med KFU i marts
Forslag til punkter til drøftelse efterspørges.
På nuværende tidspunkt har vi et ønske om at drøfte proces for landsbygennemgange.
9. Fra udviklingskonsulenten
Drøftet under de øvrige punkter.

10. Nyhedsbrevet
Orientering fra udvalget (Birgitte og Sara).
Dato for næste udgivelse?
Input til næste udgivelse.
Landsbystafetten – hvad er stafetten
Foreningstilskud.dk – oplæg og skriveseminar
Invitation til koncert
Naturfællesskab i landsbyen

11. Orientering til pressen/offentligheden

12. Evt.
Deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde – Merete og Birgit vil gerne deltage. Sara
sørger for tilmelding.
Referat – forslag om fremover at godkende referat direkte på mødet, så det kan lægges på
hjemmeside med det samme.
Forslag om at tage initiativ til fx en petanque konkurrence/turnering
13. Kommende mødedatoer og –emner
•

Nedrivningspuljen

