
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 

Dato: 22. januar 2018 
  

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00 
  
  
Sted:  Administrationsbygningen, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 

   



 

 

 
 
Til stede: Birgit Christensen 

Lene Nygaard 
Merete Langeland 
Michael Frederiksen 
Per Svarre Petersen 
Rica Jensen 
 

Afbud fra: Carsten Bojesen 
Jørgen Nielsen 
Lilli Brunø 
 

Ordstyrer: Michael Frederiksen 

Referent: Sara Tornøe 
 
 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. vedr. landsbystafet og 
udvalg til gennemgang af ansøgninger til projektpuljen. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 05/12-17 

Referat med Meretes og Lenes tilføjelser er godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager 

a. Mail fra John Sørensen Aarestrup: Lukning 

Erstedvej/Røde Møllevej (Vedhæftet) 

Michael svarer John (og landsbyforeningen).   
 

b. Orientering om invitation til samarbejdsmøde om 

integration 

Merete svarer Mathias. 
 

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

a. Billeder til hjemmeside – der skal tages fotos af 

bestyrelsen  

Udsat til 13. marts. 
 

b. Handlingsplan til Landdistriktspolitikken 

De fremsendte prioriteringer fra bestyrelsesmedlemmerne 

peger på at følgende punkter skal prioriteres igangsat i 

2018: 

a. Landsbygennemgange 

b. Registrering og formidling af eksisterende 

stier og ruter via stiguide Himmerland-app. 

Overblik over lokale ønsker til nye 

stier/cykelstier. Udarbejdelse af prioriteret 

plan. 



 

 

c. Kursustilbud/kompetenceløft til de frivillige i 

samarbejde med Mariagerfjord og 

Vesthimmerland 

d. Nyhedsbrev fra Landsbyrådet og folder med 

Landsbyrådets arbejde.  

e. Øget kommunal prioritering af opgaven med at 

sikre internet- og mobildækning 

f. Opprioritering og udbygning af hjemmesiden 

www.landsby-rebild.dk 

g. Deltagelse i konferencer og netværk lokalt, 

regionalt og nationalt. 

h. Styrket indsats for iværksætterne i 

Landsbyerne. 

 
Der er planlagt møde for relevante kommunale medarbejdere d. 
12. feb. med henblik på at kvalificere indhold og tidsplan i 
handlingsplanerne. 
Sara sender nyt efter mødet d. 12. feb.  
Handlingsplanudvalget (Michael, Merete, Sara) mødes d. 13. kl. 
16. hos Merete 
 
 

c. Møde med landsbyrådet fra hhv. Mariagerfjord og 

Vesthimmerland 7/3-18 

Mødet afholdes i Haverslev, som også gerne vil stå for 

forplejningen. Begge dele er bestilt. Der er udarbejdet en 

dagsorden til mødet, som er vedhæftet. Ligesom der også 

er tilsagn fra Jens Ulrich. 

Dagsorden præsenteret og godkendt. Sara sender ud. 
Merete sørger for noget til Jens Ulrich. 
 

5. Udvalgsarbejde 

a. Planlægning af årsmøde 24. april 2018 (Nedsætte udvalg) 

Vi besluttede sidst at Merete og Rica planlægger. 
Det bliver i Skibsted. 
 

b. Planlægning af dialogtur 23. maj 2018 

Leon er forhindret d. 23. Sara tjekker med Leon og Gert om de 
kan d. 28. eller 29.  
Rica og Birgit planlægger. 
 

c. Samarbejdet med Vesthimmerland og Mariagerfjord. 

Der har været afholdt møde med Vesthimmerland og 

Mariagerfjord vedr. ”højskoleophold”. De fleste aftaler er 

på plads til arrangementet. Orientering v/ Sara og Merete 



 

 

Det bliver 26.-27. oktober (24 timers kursus) på Løgstør 
Parkhotel. 
 

d. Gennemgang af ansøgninger til projektpulje 

Lene og Lilli gennemgår og holder formøde med Sara.   
 

6. Fra udviklingskonsulenten 

a. Udpegning af medlem til venskabsbyarbejdsgruppen – 

Venskabsbyarbejdsgruppen har to forskellige forsalg til 

modeller for udpegning af medlemmer. Der afventer 

politisk beslutning inden vi ved om landsbyrådet skal 

udpege et medlem. Hvem vil bestyrelsen pege på i fald der 

skal udpeges en repræsentant? 

Vi afventer den politiske beslutning. 
 

b. Landsbystafetten 

Fra Kulturrådets seneste møde: De seneste år har 

Kulturrådet sammen med Landsbyrådet uddelt 

landsbystafetten på 50.000 kr. til det bedste 

landsbyprojekt. Kulturrådet drøfter, om der også i 2018 

skal uddeles en landsbystafet, og i givet fald hvilke 

kriterier eller krav, der skal opfyldes for at vinde stafetten 

(folder fra 2017 vedlagt som bilag). 

Kulturrådet har bidraget med 15.000 kr. til 

landsbystafetten. 

Beslutning: 

Den bedste idé modtager op til 50.000 kr. 

Kulturrådet er enige om, at fortsætte med at uddele 

landsbystafetten. Ligesom sidste år annonceres det i 

bladet ’Kulturen’. Kulturrådet foreslår at der skal stilles 

krav til synlighed, og vinderen skal indsende fotos/film fra 

afviklingen. Tina bringer kulturrådets beslutning videre til 

landdistriktskonsulenten, så planlægningen af processen 

med årets landsbystafet kan komme i gang, forudsat at 

Landsbyrådet også beslutter det. 

Mette er valgt til bedømmelsesudvalget. 

Landsbyrådet bakker op om stafetten i 2018 også. Rica og Birgit 
er i bedømmelsesudvalg.  
 

7. Oplysninger fra bestyrelsen til medlemmerne 

Er der nyt fra ”bladudvalget”? 

Udvalget arbejder på at have et nyhedsbrev klar med udgangen af 
første kvartal. 
 
Indkaldelse til årsmøde 



 

 

 

8. Orientering til pressen/offentligheden 

 

9. Kommende mødedatoer og –emner 

26. februar - Ansøgningsfrist projektpulje 
5. marts – formøde bevillinger fra projektpulje, Terndrup 
7. marts - Fællesmøde for de tre himmerlandske landsbyråd – kl. 17-
19, Haverslev   
13. marts – Bestyrelsesmøde/bevillingsmøde, Støvring 
24. april – Bestyrelsesmøde 
24. april – Årsmøde (evt. i Skibsted – Merete og Rica planlægger) 
23. maj (evt. 28. eller 29. maj i stedet) – Rundtur og dialogmøde med 
byrådet 
12. juni – Bestyrelsesmøde 
? Landsbybesøg? 
26.-27. oktober – Kursus/konference Rebild, Mariagerfjord, 
Vesthimmerland 
 

 

10. Eventuelt 

Intet under eventuelt 

  

 


