
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Dato: 5. december 2017 
  

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 18.00 
  

 Comwell Rebild Bakker 

Sted:  Rebildvej 36, 9520 Skørping 

   



 

 

 
 
Til stede: Birgit Christensen 

Carsten Bojesen 
Jørgen Nielsen 
Lene Nygaard 
Lilli Brunø 
Merete Langeland 
Michael Frederiksen 
Per Svarre Petersen 
Rica Jensen 
Sara Tornøe 

Afbud fra:  

Ordstyrer: Merete Langeland 

Referent: Sara Tornøe 

 
 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Dagsorden godkendt  
 
 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 13/11-17 

Referat godkendt 
 

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager 

a. Diskuter retningslinjer for uddeling af midler fra Projektpuljen 

2018. 

Retningslinjer justeret ud fra debat. Kan findes på www.landsby-
rebild.dk under Puljer og Fonde.  

 

4. Status på igangværende sager (”siden sidst”) 

a. Struktur for arbejdet i bestyrelsen: Godkendelse af pjece. 

Sara og Jørgen arbejder videre og færdigredigerer pjecen så den er klar 
til brug. Sara lægger den herefter på hjemmesiden. 
 

b. Billeder til hjemmeside 

Vi tager billeder af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Som 
herefter lægges på hjemmesiden af Sara. Samt mangfoldiggøres til 
uddeling/PR.  
 

c. Arbejder videre med handlingsplanerne 

1. Inden 12. december sender alle bestyrelsesmedlemmer 
en mail med deres 5 topprioriteringer – husk at trykke 
svar til alle.  

2. Internt kommunalt møde medio december/primo januar. 
3. Vi afventer temamøde med det nye KFU. 
4. Politisk behandling – når vi er klar. (KFU, TMU, SU, AMU, 

ØU, Byråd) 
5. Merete, Michael, Sara udarbejder nyt udkast til 

handleplaner med kasserne til udgifter og effektmåling 
sat ind. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 
d. Dialogtur  



 

 

i. Skal vi udvide kredsen af deltagere, muligvis med en 

repræsentant fra alle medlemslandsbyer?  

Nej, vi fastholder den sædvanlige model. 
ii. Invitation til det nye byråd – hvornår og hvordan?  

Det nye byråd inviteres i starten af det nye år. Samtidig 
tilsendes info om landsbyrådet/pjece. 

 

5. Udvalgsarbejde 

a. Nyhedsbrev fra Landsbyrådet til medlemmerne fx efter hvert 

møde eller hvert kvartal.  

Det er besluttet at der skal laves nyhedsbreve fremover. 
Kvartalsvis – første gang sidst i marts. 
Jørgen, Carsten, Birgit, Rica udgør nyhedsbrevs-udvalget, med Jørgen 
som tovholder. 
 

6. Fra udviklingskonsulenten 

a. Økonomi:  

i. Fast tilskud til landsbyerne. Der er udbetalt i alt 194.198 kr.  
Der er 2 kr. til rest. 

ii. Projektpuljen. Der er udbetalt i alt 640.996 kr. Der er 30.125 kr. 
til rest – der var reserveret 65.000 kr. til projektet igangsat af 
landsbyrådet – heraf er der brugt 35.000 til konference, de 
resterende afventer realisering af handlingsplan – vi håber de 
bliver overført til 2018. 

iii. Driftskonto. Der er primo december anvendt 22.116 kr. Der 
bliver i december udbetalt kørsel og betalt mødeforplejning samt 
opsætning og tryk af pjece. Sara undersøger behov for 
opdatering af hjemmeside – hvis der er behov kan udgiften 
dækkes af driftskontoen. Anvendelse af eventuelt resterende 
beløb afklares via mail.  
 

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne 

I næste nyhedsbrev: handlingsplaner, dialogmøde med politikerne, 
velkommen til nyt KFU, samarbejde med Vesthimmerland og Mariagerfjord, 
kursus/konference 26.-27. okt., årsmøde, dato for landsbybesøg 
 

8. Orientering til pressen/offentligheden 

Se pkt. 7 

 

9. Kommende mødedatoer og –emner 

22. januar - Bestyrelsesmøde, Terndrup  
26. februar - Ansøgningsfrist projektpulje 
5. marts – formøde bevillinger fra projektpulje, Terndrup 
7. marts - Fællesmøde for de tre himmerlandske landsbyråd – kl. 17-19, evt. 
Stenild   
13. marts – Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde, Støvring 
24. april – Bestyrelsesmøde 



 

 

24. april – Årsmøde (evt. i Skibsted – Merete og Rica planlægger) 
23. maj – Rundtur og dialogmøde med byrådet 
12. juni – Bestyrelsesmøde 
? Landsbybesøg? 
26.-27. oktober – Kursus/konference Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland 
 

10. Eventuelt 

Landsbystafetten – Skibsted har holdt et fantastisk sæbekassebilarrangement 
for kun 20.000 kr. Der er er således 30.000 kr. tilbage af stafet-puljen. 
Skibsted har i øjeblikket ikke ressourcer til at sætte flere projekter i gang, 
hvorfor det besluttedes at pengene skal retur, så de kan komme ud at arbejde 
i en anden landsby. 
  

Carsten orienterer om, at Nærvarmeprojekt kører videre med Fræer.  

 

  

  

 


