DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Ordstyrer

4. november 2019
Kl. 17.00- 18.00
Rådhuset, Støvring. Hobrovej 110, mødelokale 3
Birgit Christensen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Erik
Kjeldsen, Per Svarre Petersen, Sara Tornøe
Søs Rosengren
Sara Tornøe
Per Svarre

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Dialogmøde
Planlægning af og punkter til drøftelse med KFU på dialogmødet den 4. december kl. 16-17.
Beslutning:
Ramme: oplæg – dialog på kryds og tværs (div. spørgsmål) - opsamling.
Merete, Birgit, Sara formulerer spørgsmål – Merete laver udkast.

3. Status på igangværende projekter/sager
A. Evaluering af besøg af fundraiser (kan evt. udsættes til næste møde)
Evaluering af aftenen med fundraiser Lotte Jensen d. 29. oktober
•

generel intro til fundraising og foreningstilskud.dk

•

workshop – med mulighed for at få sparring på konkrete projekter.

Der ønskes en drøftelse af, om det er en egnet model for landsbyernes behov eller om vi
også skal øremærke lidt midler til en seance, der har særligt fokus på landsbyernes
projekter.
Beslutning: Ca. 40 deltagere. Mange spændende projekter repræsenteret. Gode oplæg fra Lotte
og Anne, om end der var lidt overlap i indholdet. Der måtte gerne have været bedre tid til
workshop, så man kunne komme mere i dybden.
Det vil være fint at gentage igen om ca. 1½ år.

B. Landdistriktssamarbejde på tværs af Himmerland
Hvem har lyst til at indgå i arbejdet med at planlægge konference i 2020?
Der er påtænkt arbejdsgruppemøde d. 12. november. (Evt. i dagtimerne)
Beslutning: Merete og Kersten vil gerne deltage (møde ml. kl. 12 og 17 d. 12. november)
4. Fra udviklingskonsulenten
A. Info fra ministeriets Landdistriktskonference
Temaet for årets landdistriktskonference var ”Hvordan kan landdistrikterne bidrage til en grøn og
bæredygtig fremtid?”
På konferencen var der bl.a. mulighed for at høre oplæg af erhvervsminister Simon Kollerup. Der var
paneldebatter om bæredygtighed i fremtidens landdistrikter og en 'projektbørs', som præsenterede
en række lærerige landdistriktsprojekter støttet med midler fra Landdistriktspuljen, LAG eller FLAG.

Præsentationerne fra konferencen kan findes via dette link:
https://www.livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2019

B. Klima Rebild/§17 stk. 4. udvalg om De 17 Verdensmål
Byrådet har besluttet at nedsætte et såkaldt §17 stk. 4. udvalg (et udvalg som kan rådgive
byrådet) Udvalget skal komme med ideer til, hvordan Rebild Kommune de kommende år
kan arbejde med verdensmålene.
Udvalget består af 15 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byrådsmedlemmer (en fra hver
af de politiske grupper) og ni borgere:
•
•
•
•
•

Allan Vesterholt
Anni Hyldgaard
Ivar Lyhne
Kurt Weis
Esben Ringgaard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thøger Dige
Susanne Flou Gandrup
Torsten Topbjerg
Anders Tommerup
Peter Hansen, Socialdemokratiet (formand for udvalget)
Holger Pedersen, Konservative
Pia Britt Elberg, Radikale Venstre
Peter Hjulmann, Venstre
Tommy Degn, Dansk Folkeparti
Rasmus Rask, Den Sociale Fællesliste

Link til invitation til Klima Rebild opstartsmøde:
https://rebild.dk/sites/default/files/pdf_list/klimarebild_opstartsmoede2020_invitation.pdf

Kersten og Merete deltager
C. Henvendelse om pakkebokse i landdistrikterne
Sara sender svar – kontaktinfo på hjemmeside
D. Budgetopfølgning
Beslutning: 21 ud af 25 byrådsmedlemmer har indgået aftale om budget 2020.
Tilskuddet til forsamlingshusene reduceres fra 37.500 kr. om året til 30.000 kr. om året pr
forsamlingshus.
Kultur og Fritidsudvalget skal desuden spare 150.000 kr. – på noget der ikke var i
sparekataloget. Vi ved ikke hvor besparelsen skal udmøntes.
Økonomiopfølgning på Landsbyrådets puljer sendes på mail til bestyrelsen
E. Forespørgsel fra Sejlstrup om de kan blive medlem af Landsbyrådet?
Sejlstrup er velkomne i Landsbyrådet – Sara tager kontakt.
5. Nyhedsbrevet
Der har været tekniske vanskeligheder – siden var nede, da der var tid i kalenderen til at lave
nyhedsbrev. Skal der noget supplerende med inden udgivelse?
Beslutning: Sara laver nyhedsbrev torsdag. Merete skriver klumme inden torsdag.
6. Orientering til pressen/offentligheden.
Beslutning: Via nyhedsbrev…
7. Evt.
8. Opsamlingspunkter/kommende emner

•
•

Skabelon til Landsbygennemgange

Naturfællesskab i landsbyen
Konkurrence om det største træ – hvordan kommer det i gang?

Punkter til årsmødet:
•

drøftelse af afholdelse af best. møder i forskellige landsbyer

