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1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Dagsordenen godkendt
2. Dialogmøde
Evaluering af dialogmødet afholdt den 4/12-2019.
- Form og indhold
Mødet blev indledt med en velkomst fra Gert Fischer, Merete fortalte derefter om hvad
Landsbyrådet har haft fokus på og gerne vil have fokus på i den kommende tid. Dialogen kom
omkring:
• Arbejdet med fællesskaber i og på tværs af landsbyerne – Sang på tværs og
Naturfællesskaber
• Landsbybeskrivelser
• Næste udgave af landdistriktspolitikken
• De 17 verdensmål i et landsbyperspektiv – delebilsordning mm
• Et ønske om flere mandetimer fra forvaltningen

• Bredbåndspuljen
• Frugttræer ved landsbyernes indfaldsveje
Landsbyrådet inviterede herefter KFU ind i byrådssalen til en lille kreativ dialogøvelse, som
involverede både billedkort og LEGO, hvor bæredygtige landsbyer var samtaleemnet.
Nye inputs landsbyrådet kunne tage med i det videre arbejde: mere samarbejde mellem
landsbyer/foreninger så der ikke skal være alt alle steder, involvering af børn og unge i
beslutningsprocesserne i landsbyerne, frugttræer ved indfaldsveje eller som små plantager,
bæredygtighed og samarbejde med Verdensmålsudvalget.
Godt møde – fin snak og god interesse fra alle deltagende. En smule nervøsitet over ”det ukendte”
på forhånd, men arbejdet med LEGO fungerede rigtig fint.
I planlægningen til næste gang skal vi tænke ind at flere bestyrelsesmedlemmer kommer på
banen i præsentationen af det bestyrelsen arbejder med.
3. ByensBil
Merete har kontaktet ByensBil for at afklare hvilke muligheder, der er i deres koncept, da det
ville kunne falde i tråd med det fokus Landsbyrådet i øvrigt arbejder med. Sara, Merete og
nogle stykker mere deltog også i mødet, bl.a. Mette, som er projektleder på Klima Rebild. Kort
fortalt går det ud på, at man betaler 30.000 kr. i opstartsgebyr, hvorefter ByensBil stiller en bil til
rådighed for de tilmeldte personer/husstande/virksomheder. Pris for årlig tilmelding afhænger
af den type, man tilmelder sig som. Herefter betaler man et mindre lejebeløb/time og 2,60/kørt
km. Vedligehold og service af bilen, rengøring, brændstof og forsikringer er inkluderet.
For at skubbe tiltaget i gang foreslår Merete, at Landsbyrådet yder et tilskud på fx 10.000 kr. til
opstart. Det er Meretes indtryk at Klima Rebild muligvis også vil yde et tilskud. Resten skal den
enkelte landsby så selv finansiere fx ved sponsorater.
Besøg hjemmesiden: https://www.byensbil.dk for yderligere info.
Beslutning:
Merete arbejder videre med at få ByensBil til Gravlev, så de kan blive eksempelprojekt
Bestyrelsen beslutter at bevilge 10.000 kr. til projektet i Gravlev og er villige til at give samme
tilskud til max tre tilsvarende projekter om året – der er tale om engangsbeløb, dvs. der gives kun
tilskud til det første år.
4. Nyhedsbrevet
Der skal findes en model/system, der får vores nyhedsbrev til at udkomme regelmæssigt. Aftalen
er så vidt jeg husker et /kvartal. Gode forslag er meget velkomne.
Beslutning: Der har været både tekniske udfordringer og bøvl med at få formuleret indhold på en
spændende og vedkommende måde.
Bestyrelsen besluttede at opsige aftalen om nyhedsbrev asap. Sara opsiger! Se pkt. 5d
5. Status på igangværende projekter/sager
a. Landdistriktskonference på tværs af Himmerland

Der er afholdt møde. Kersten og Merete deltog.
Beslutning: Det er besluttet at der bliver konference den sidste weekend i oktober 2020.
Pt. er arbejdsemnerne noget med bæredygtighed og involvering/inddragelse.
Kersten fortsætter i udvalget.
b. Naturfællesskaber i Landsbyen. Update + konkurrence om det største træ.
Se næste punkt
c. Klima Rebild.
Kersten og Merete deltog i opstartsmøde og Kersten har deltaget i det første
planlægningsmøde. Skal Landsbyrådet indgå i dette arbejde?
Merete og Kersten er i gang. Event d. 21. marts i Gravlev. Byens Bil, Naturfællesskaber –
største træ, købe/bytte frø og stauder, biavlerne
Idé om noget a la skovbeviser (Danmarks Naturfond) Vi skal finde ud af hvilke
samarbejdspartnere der skal involveres
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d. Medlemskab af ”Derudaf”. Der er forhandlinger om pris i gang
Merete takker ja til tilbud om medlemskab+tilskud fra 1. januar. Landsbyrådet får en ½
side i hvert blad og alle landsbyer får adgang til at benytte kulturkalendere. Aftalen skal
formidles ud til landsbyerne, så de ved at de kan benytte kulturkalenderen.
Vi aftaler fra gang til gang hvem der leverer indhold til bladet.
e. Skabelon til landsbygennemgange – hvor langt er det?
Kommer snart – der træffes politisk beslutning om planstrategi på decembermøderne

6. Nye projekter/sager
Intet nyt
7. Fra udviklingskonsulenten
Er behandlet under andre punkter
8. Nyt til nyhedsbrevet
Merete tjekker hvornår der er deadlines til de kommende udgivelser
9. Orientering til pressen/offentligheden
Kersten og Merete skriver noget om Byens Bil
10. Evt.

11. Kommende mødedatoer og –emner.
Næste møde er 27. januar
Punkt til årsmødet:
• Drøftelse og afholdelse af best. Møder i forskellige landsbyer

