REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Ordstyrer

27. maj 2019
Kl. 17.30- 19.00
Rådhuset Støvring, Mødelokale 2A
Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete
Langeland, Per Svarre Petersen, Søs Rosengren
Kersten Bonnen
Sara Tornøe
Merete Langeland

1. Velkommen til Søs Rosengren
Beslutning: Søs blev budt velkommen
2. Konstituering.
Valg af formand og næstformand
Beslutning: Merete genvalgt som formand, Birgit genvalgt som genvalgt som næstformand
3. Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Dagsordenen godkendt.
4. Evaluering af årsmødet 2019
Der ønskes en drøftelse af afviklingen af årsmødet. Herunder form, indhold og forplejning.
Desuden en drøftelse af fremmødet. Var det tilfredsstillende?
Opdrag fra årsmødet 2019:
Ønske om at landsbyrådet markerer sig i den offentlige debat og medierne.

Hussalg i landdistrikterne. Det er et problem, der har stået på længe og det er fortsat en
udfordring. – det er svært som landsbyråd alene at gøre noget. Der skal påvirkes politisk, både
lokalt og nationalt. Drøftes endnu engang på dialogmøde med byrådet.
Landsbyboernes egne handlinger er også med til at påvirke udvikling/afvikling. De skal benytte
de lokale tilbud, busruter, skoler mm.
Forslag om at øjenbæ i landsbyerne (skrot, forfaldne huse etc.) kunne være et fokusområde.
William Bluhme opfordrer de små lokale vandværker til at gå med i et andelsselskab årsmødets deltagere anbefales at bakke deres lokale bestyrelser op.
Beslutning:
Afvikling af årsmødet - form, indhold, forplejning, fremmøde - forløb tilfredsstillende.
Bestyrelsen arbejder løbende på at gøre Landsbyrådet mere synligt, hvilket måske vil give
større fremmøde.
Bestyrelsen har drøftet de forskellige inputs fra årsmødet og vil arbejde videre med dem på de
kommende bestyrelsesmøder.
5. Rundtur og dialogmøde.
Nyt fra udvalget.
Planlægning af rundtur og dialogmøde med følgende opmærksomhedspunkter:
•
•
•

Skal der vælges et tema for turen?
Idéer til form og indhold for dialogmødet
Forplejning
Beslutning:
Lilli, Erik og Sara har planlagt turen således: Mødested ved Stenild Forsamlingshus – Grynderup
(øl/vand) – Kgs. Tisted – Ll. Rærbæk (aftensmad) – Stenild (dialogmøde og kaffe)
Emner til dialogmødet:
Vedtægtsændringer – baggrund
”Kursændring” i Landsbyrådet – fokus på fællesarrangementer.
Handlingsplan
- Merete laver et konkret oplæg

6. Status på igangværende projekter/sager
A. Handlingsplan
a. Status fra Sara

Beslutning:
Status på handlingsplanen blev gennemgået. Status skal fremlægges for politikerne på
junimøderne. Bestyrelsen foreslår at der lægges vægt på alt det der allerede er nået.
B. Behov for besøg af fundraiser
Opsamling fra udvalget (Sara og NN). Er der en der har lyst og tid til at træde ind i dette
udvalg?
Er der nyt om oplæg og skriveseminar m/Lotte Jensen.
Beslutning:
Der er ikke truffet aftale med Lotte endnu.
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.
Der arbejdes på en plan/udkast for behandling/forløb for landsbygennemgange. Kom der
nyt til fra årsmødet?
Forvaltningen vil udarbejde en skabelon. Hvordan går det med det?
Beslutning:
Der arbejdes på sagen.

D. Nye projekter/sager.
Nyt fra petanque udvalget? Erik Kjeldsen og Lilli Brunø.
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
Opdatering ved udvalget
Forslag fra Bluhme om en konkurrence om det største landsbytræ.
Sangglæde på tværs. Er afsluttet

Beslutning:
Invitation til petanqueturnering sendes ud
Naturfællesskab i landsbyen – der er fuldt booket op i 2019.

E. Budget opfølgning
Der er udarbejdet en ny oversigt over landsbyrådets budget og regnskab, som er vedhæftet.

Beslutning:
Punktet udsat til næste møde
F. Landsbystafetten
Er udbudt igen. Ansøgningsfrist 1/6-2019, og vi afventer derfor behandling til junimødet.
Beslutning:
Punktet udsat til junimødet
G. Møde med KFU i maj
Forslag til punkter til drøftelse efterspørges.
Vi afventer stadig og Merete har rykket for en tilbagemelding fra Gert Fisher om mulige
datoer.
Beslutning:
Afventer
7. Fra udviklingskonsulenten
A.
Beslutning:
Drøftet under øvrige punkter.
8. Nyhedsbrevet
Orientering fra udvalget (NN og Sara). Har nogen lyst og tid til at gå ind i dette udvalg?
Dato for næste udgivelse?
Input til næste udgivelse.
Vi skal have strammet op, så vi får en regelmæssig udgivelse fremover. Vi kender nu den nye
bestyrelses konstituering, og kan nedsætte et udvalg til at løse opgaven.
Beslutning:
Vi har en målsætning om at udsende nyhedsbrev kvartalsvis.
Vi fordeler arbejdsindsatsen, så flere bidrager med tekst.
Birgit er tovholder.

9. Orientering til pressen/offentligheden.

Der er indsendt pressemeddelelse vedr. afholdelse af årsmødet 2019 til Nordjyske og Vores
Avis, men kun Vores Avis har bragt det.
Beslutning:
10. Evt.
Intet under eventuelt
11. Kommende mødedatoer og –emner
a. Næste bestyrelsesmøde 24. juni (afbud fra Birgit)
b. Sommerarrangement, mandag, tirsdag eller torsdag i uge 35
c. Mødetidspunkt fremover – kl. 17-19
d. Mødested – Støvring
e. Mødekadence: 1 møde om måneden (undtaget december og juli), skiftende ugedage

