REFERAT
Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Deltagere
Afbud
Referent
Ordstyrer

29. april 2019
Kl. 17.30- 19.00
Aarestrup Forsamlingshus
Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli
Brunø, Merete Langeland, Erik Kjeldsen, Per Svarre Petersen, Rica Jensen
Birgitte, Rica
Sara Tornøe
Birgitte Mikkelsen

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Dagsorden godkendt
2. Årsmøde 2019
Årsmødets program drøftes for eventuelle forglemmelser.
William Bluhme har sagt ja til dirigenthvervet.
Afvikling af årsmøde ifølge vedtægterne
Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år
Økonomi
Indkomne forslag (senest 14 dg. før)
Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
På valg: Lilli Brunø, Erik Kjeldsen, Per Svarre Petersen,

1.
2.
3.
4.
5.

Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Rica Jensen, ønsker ikke genvalg
6. Evt.
Forslag til vedtægtsændringer gennemgås for evt. afklarende spørgsmål.
Økonomi. Regnskab for 2018 og budget for 2019 fremsendes inden mødet. Der vil kunne
forekomme spørgsmål på årsmødet, så det er godt at være forberedt.
Der er ikke indkommet forslag.
Beslutning: Dagsordenen blev gennemgået

3. Status på igangværende projekter/sager
A. Handlingsplan
a. Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet.
Beslutning: Der skal fremlægges status for politikerne på junimøderne. Sara rundsender
materiale til kommentering inden.

B. Behov for besøg af fundraiser
Opsamling fra udvalget (Sara og Birgitte).
Er der nyt om oplæg og skriveseminar m/Lotte Jensen.
Beslutning: Intet nyt. Vi skal have nedsat nyt udvalg efter årsmødet.
C. Skabelon til landsbygennemgange. Tages op igen efter årsmødet!
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 skal udarbejdes en plan/udkast for behandling/forløb for landsbygennemgange. Vil
blive eftersendt, såfremt udvalget når at udarbejde et oplæg.
Forvaltningen udarbejder en skabelon til fremlæggelse på årsmøde og efterfølgende
udsendelse til landsbyerne.
Beslutning: tages op efter årsmødet
D. Nye projekter/sager – udsættes evt. til næste møde.
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.
•
•

Naturfællesskab i landsbyen
Sangglæde på tværs

Beslutning:
Petanque-udvalget. Dato: d. 15. juni i Kirketerp. Der skal laves invitation. Erik/Lilli/Sara mødes
og laver invitation. Der skal annonce i Vores Avis.
Vi skal generelt diskutere kommunikation på et kommende møde
Naturfællesskab:
Stor succes indtil videre.
God opbakning til arrangementet d. 6. april i Gravlev, som var den formelle opstart af
projektet. Overrækkelse af bivenlig-kommune banner.
Der er pt 13 deltagende landsbyer.
Der skal fræses, tromles og harves i forbindelse med såning.
Der er udsået i første runde (Aarestrup, Siem, Korup, St. Brøndum, Dollerup, Horsens) – anden
runde kommer i uge 19 (Guldbæk, Hjeds/Kirketerp, Gravlev, Fræer, Oplev, Horsens)
Sangglæde på tværs:
En rigtig god oplevelse – lidt færre deltagende landsbyer end håbet. Der er basis for at gentage
succesen.
Der er brug for lidt mere plads til koncert end Rebildcentret kan tilbyde
E. Budget opfølgning
Sara eftersender opdateret budget og regnskab.

Beslutning: udleveret. Taget til efterretning
F. Landsbystafetten
Er udbudt igen. Ansøgningsfrist 1/6-2019, og vi afventer derfor behandling til junimødet.
Beslutning: Afventer
G. Møde med KFU i marts
Forslag til punkter til drøftelse efterspørges.
Vi afventer en tilbagemelding fra Gert Fisher om mulige datoer.
Beslutning: Afventer
4. Fra udviklingskonsulenten
Beslutning: drøftet under de øvrige punkter

5. Nyhedsbrevet
Orientering fra udvalget (Birgitte og Sara).
Dato for næste udgivelse?
Input til næste udgivelse.
Vi skal have strammet op, så vi får en regelmæssig udgivelse fremover. Mit forslag er at vi
afventer den nye bestyrelses konstituering, og herefter nedsætter et udvalg til at løse
opgaven.
Beslutning: Grundet travlhed på kontoret er der endnu ikke udsendt noget. Vi tager fat på
opgaven i den nye bestyrelse.
6. Orientering til pressen/offentligheden
Beslutning:
Der var fin omtale af opstarten af Naturfællesskab i landsbyen.
Merete skriver til Nordjyske efter årsmødet.
7. Evt.
Drøftet:
Birgit orienterede om Venskabsbysamarbejdet – der kommer ca. 20 personer fra Gelenau. De
skal blandt andet se: Demensplejehjemmet, Produktionskøkkenet, Gregers Krabbe friskole,
Østhimmerlands Ungdomsskole og forskellige naturskønne steder.
8. Kommende mødedatoer og –emner
•

Nedrivningspuljen

