
 

 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato 24. juni 2019 

Tidspunkt Kl. 17.00- 19.00  

Sted Rådhuset Støvring, mødelokale 2A 

Deltagere Birgit Christensen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Erik 

Kjeldsen, Per Svarre Petersen, Søs Rosengren 

Afbud  Birgit Christensen, Per Svarre Petersen 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Lilli Brunø 

 

 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

 

Beslutning: dagsorden godkendt 

 

2. Evaluering af dialogmøde og rundtur 2019 

 

Der ønskes en drøftelse af afviklingen af dialogmødet og rundturen. Herunder form, indhold og 

forplejning. Desuden en drøftelse af: 

• Fremmødet. Var det tilfredsstillende?  

Beslutning: ok fremmøde, sjovt at se hvor meget der sker i de helt små landsbyer, fin forplejning, lidt for 

kort tid tilbage til dialogmøde til at nå en reel dialog. 

Næste år inviterer vi hele landsbyrådet (alle repræsentanter) med på tur. Rundtur med orientering fra 

formanden og ikke formelt dialogmøde.  

 



 

3. Status på igangværende projekter/sager 

 

A. Handlingsplan 

Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet. 

Status har været fremlagt for politikerne på junimødet. Tilbagemelding herfra. 

Beslutning: Politikerne har taget orientering om status til efterretning. Kvitterer for godt 

samarbejde. Link til referat fra Økonomiudvalget ift. handlingsplan. Se pkt 130 

https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/112/7949 

 

B. Behov for besøg af fundraiser 

Opsamling fra udvalget (Sara og NN). Hvem var det der meldte sig til at træde ind i dette 

udvalg? 

Er der nyt om oplæg og skriveseminar m/Lotte Jensen? 

Beslutning: Sara og Kersten arbejder videre. Vi skal undersøge priser på sparring på konkrete 

projekter. Forslag til mødedato sidst i september, først i oktober 

 

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: Processen er ikke nået videre siden sidst. 

 

D. Nye projekter/sager. 

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. 

 

Nyt fra petanque udvalget? Erik Kjeldsen og Lilli Brunø. 

Beslutning: 38 deltagere tilmeldt. En rigtig god dag, hvor folk hyggede sig og var glade og 

positive. Der var både landsbyer og større byer repræsenteret.  

Der er opbakning til at lave en turnering igen næste år i juni.  

 

Nyt fra Naturfællesskab i landsbyen, udvalget (Kersten og Merete) 

Forslag fra Bluhme om en konkurrence om det største landsbytræ. Er det sat i gang? 

Beslutning: Udsåning af blomster kører rigtig godt. Skilte til markering af arealer lader 

vente på sig. Korup, Dollerup, St. Brøndum og Gravlev melder tilbage at det blomstrer hos 



dem. Kun få bestillinger på aktiviteter – vi skal muligvis være mere tydelige om at det er 

gratis/med i projektet. 

Konkurrence om det største landsbytræ – Merete snakker med William 

 

Sangglæde på tværs 

Er afsluttet.  

Vi arbejder på en gentagelse – med fornyelse af konceptet 

 

E. Budget opfølgning 

 

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

Desuden ønskes en drøftelse af evt. udbud af 2. runde af projektpuljen. 

Skal der afsættes yderligere midler til landsbyrådets egne projekter? 

Skal der sættes nye tværgående aktiviteter i gang? 

Beslutning: Når de allerede disponerede midler er forbrugt er der ca. 100.000 kr. til rest. Vi 

udbyder en ansøgningsrunde med frist d. 15. september. Lilli og Kersten er med i udvalget.  

 

F. Landsbystafetten 

Er udbudt igen med ansøgningsfrist 1/6-2019. Har udvalget holdt møde og fundet en heldig 

vinder? 

Beslutning: Der er indkommet to ansøgninger. Vinderen er ikke offentliggjort endnu.  

Drøftelse om den fremtidige form på stafetten – vi vender det med Kulturrådet. 

 

G. Møde med Kultur og Fritids Udvalget i september 

Forslag til punkter til drøftelse efterspørges. 

Vi afventer stadig og jeg har rykket for en tilbagemelding fra Gert Fisher/Claus Holm om 

mulige datoer. 

 

Beslutning: Sara vender tilbage med dato. Vi bruger oplægget fra rundturen som indgang 

til dialogen.  

 

4. Fra udviklingskonsulenten 

 

A. Samarbejde med vores nabokommuner 

  

Beslutning: Sara skal til møde med Mariagerfjord og Vesthimmerland i næste uge. Der er 

opbakning fra bestyrelsen til fortsat samarbejde. Både konference eller anden 

uddannelse/inspiration og til møder mellem de tre landsbyråd. 

 

5. Nyhedsbrevet 

 

Orientering fra udvalget (Birgit og Sara).  



Dato for næste udgivelse? 

Input til næste udgivelse. 

 

Beslutning: Nyhedsbrevet er næsten klar - der mangler lige billeder fra petanque. Nyhed om 

pulje og landsbystafet tilføjes 

  

6. Orientering til pressen/offentligheden. 

 

Beslutning: de får nyhedsbrevet 

 

7. Evt. 

 

Beslutning: intet under eventuelt  

 

8. Kommende mødedatoer og –emner 

9. Beslutning: 
2019:  

24/6 

27/8 

25/9 

31/10 

25/11  

 

2020:  

27/1 

25/2 

26/3 

30/4 

25/5 

Sendes ud som mødeindkaldelser. Alle møder I Støvring med start kl. 17. 

 

 

 

 


