
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Dato: 10. oktober 2017 
  

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 20.00 
  

 Administrationsbygningen, Terndrup 

Sted:   

  



Dato: 10.10.2017 

 

 
 
Til 
stede: 

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

Afbud fra:  

Ordstyrer: Jørgen Nielsen 

Referent: Sara Tornøe 
 
 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Tilføjelse af punkt vedmøde om Planlov som pkt. 6.d 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 30/8-17 

Referat godkendt 
 

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager 

Intet ud over de punkter, der er på andre steder. 
 

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

1. Diskussion og eventuel godkendelse af pjece om 

”Arbejdet i Landsbyrådets bestyrelse”. 

På baggrund af drøftelserne fra tidligere møder skal 

vi have taget beslutning om, hvorvidt der skal laves 

en pjece samt indholdet og ordlyden i denne.  

Skal pjecen indeholde præsentation af 

bestyrelsesmedlemmerne? Skal pjecen indeholde 

bestyrelsens forretningsorden – og skal denne i givet 

fald revideres?  

Den nuværende forretningsorden og ”Arbejdet i 

Landsbyrådets bestyrelse” er vedhæftet 

dagsordenen. 

 
Vi holder fast i at have en forretningsorden, som er vores 
formelle styringsredskab – den skal ved lejlighed revideres 
til en lidt kortere udgave. 
 
Pjecen har til formål at informere bredt om bestyrelsens 
arbejde. Der skal henvises til hjemmesiden ift. navne på 
bestyrelsesmedlemmer. Opremsning af de landsbyer der er 
med. Billeder på. Når den er færdig sendes den til diverse 
kontakter.   
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Til senere drøftelse: Hvilke materialer skal nye 
bestyrelsesmedlemmer have? Hvordan introducerer vi bedst 
til arbejdet i bestyrelsen? 
 

2. Udkast til handleplaner. 

Der er i arbejdsgruppen arbejdet med konkrete 

forslag til handlinger på hvert fokusområde i 

landdistriktspolitikken. Det er målet at vi på mødet 

får fastlagt og vedtaget så mange konkrete planer 

som muligt. 

 

5. Udvalgsarbejde 

i. Evaluering af besøg i Mejlby 

30-40 deltagere – en hel del lokale, super god aften, de 
har fået rigtig meget ud af de penge de har fået tildelt. 
Dejligt at se hvor stolte de er af deres sted og det de har 
lavet.   
Lene følger op på om Bryggerlauget har fået dækket deres 
udgifter. 
Vi skal være obs på om invitationen når ud til 
landsbyboerne eller om de strander ved 
formænd/repræsentanter. Benyt hjemmeside og 
Facebook, evt. annonce i Vores Avis. 
Vi gentager landsbybesøg i 2018. Måske et sted i Rebild 
Øst klyngen. 
 

ii. Valgmøde  

Der er sendt invitationer ud til alle kendte 

kandidater og hvert parti er bedt om at udpege en 

repræsentant til panelet. Pt. er der 4 

tilbagemeldinger. 

Så snart kandidatlisten er klar sendes invitationen 

ud igen. Kan/skal vi gøre mere reklame for 

arrangementet? 

Der er pt 6 kandidater til panelet. Der kommer annonce i 
Vores Avis 14 dage og 7 dage før. 
 

iii. Samarbejde med Vesthimmerland og Mariagerfjord 

1. Vi står for planlægning af et fællesmøde for de 

tre landsbyråd – hvornår skal det være og 

hvem tager sig af det? 

Michael og Merete planlægger, onsdag d. 7. marts 
kl. 17-19 
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2. Det er besluttet at lave fælles 

kursus/konference i efteråret 2018. Merete og 

Sara deltager i planlægningen. Har bestyrelsen 

inputs der skal med?  

Der var fin tilfredshed med indholdet sidst. Godt 
med fokus på, hvordan man aktiverer lokalområdet. 
Evt. noget om fundraising. Der  

 
 

6. Fra udviklingskonsulenten 

a. Status på Rebild Øst Klyngen – Sara, Jørgen og Rica 

Hjemmesiden www.rebildøstklyngen.dk går snart i luften, 
arbejdet med kortlægning og indsamling af oplysninger er 
næsten slut – der kommer en rapport fra klyngesekretariatet 
sidst på året, hvorefter der kommer gang i visionsproces og 
konkrete projekter. 
 

b. Er der liv i forsamlingshusene? Møde d. 25. okt. – hvem 

deltager? Inputs til program modtages gerne. 

Deltagerlisten opdateret  
 

c. Landsbystafetten – hvem vil være med i 

bedømmelsesudvalg i 2018?  

Besluttet på sidste møde: Rica og Birgit er med i 
bedømmelsesudvalget. 
 

d. Møde vedr. Planlov 

Positivt at mødes med lokalrådene – der kom ikke rigtig hul på 
hvad, der er de fælles udfordringer. 
Fint med fælles info om forsamlingshusmøde, konference og  
Nedrivningspuljen – 2 mio der skal bruges inden 1. juli 2018 – 
derefter er der årligt 1 mio i puljen. Kandidater til nedrivning 
sendes til Per Ibsen peib@rebild.dk 
 

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne 

Intet aktuelt 

8. Orientering til pressen/offentligheden 

Invitation til valgmøde på vej i Vores Avis 

 

9. Kommende mødedatoer og –emner 
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a. Forslag til mødekalender er vedhæftet – gennemgås, 

eventuelle justeringer foretages på mødet, endelig 

mødekalender vedtages. 

25. okt. kl. 19-21.30 Er der liv i forsamlingshusene? 
6. nov. Kl. 19-21 Valgmøde 
13. nov. Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde 
5. dec. kl. 15-16 Dialogmøde med KFU – derefter julemøde 
22. januar kl. 17-19 bestyrelsesmøde 
26. feb. Ansøgningsfrist projektpuljen 
5. marts Formøde til bevillingsmøde 
7. marts Fællesmøde for de tre himmerlandske landsbyråd 
13. marts Bevillingsmøde/bestyrelsesmøde 
24. april bestyrelsesmøde og årsmøde 
23. maj rundtur og dialogmøde med byrådet 
12. juni bestyrelsesmøde 
 

b. På et af de næstkommende møder skal vi diskutere retningslinjer 
for uddeling af midler fra Projektpuljen.  

c. Forberedelse til dialogmøde med KFU 

 

10. Eventuelt 

  

 


