
 

 

DAGSORDEN 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato 24. september 2018 
Tidspunkt Kl. 17.30- 19.30 
Sted Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 

Tilstede Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli 
Brunø, Merete Langeland, Per Svarre Petersen, Rica Jensen 

Afbud  Michael Frederiksen 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Birgitte Mikkelsen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Dagsorden godkendt. Den er lang – men nogle punkter er rene orienteringspunkter 

Merete orienterede om at Michael har ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Merete kontakter 

1. suppleanten. 

 
2. Projektpuljen 

Der ønskes en generel drøftelse af formål og kriterier for uddeling af projektpuljen fremover. 
Der tages udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer: http://landsby-
rebild.dk/sites/default/files/Projektpulje/landsbypulje_2018_retningslinier_og_ansoegningssk
ema_runde2.docx 
Herunder kan følgende emner drøftes: 
 
• skal vi indføre max beløb på ansøgningerne - eller større vægt på at man leverer 
 egenfinansiering (evt. i form af frivilligt arbejde). Bedre beskrevne projekter, så 
 formålet er klart og falder indenfor rammen. 
• vi forventer en egenfinansiering på min 10% 
• ulempe ved max beløb?  



• krav om frivilligt arbejde? 
• kan man søge midler til noget i andres bygninger? 
• ansøgningens form - kun et dokument? Kan vi kræve det? 
• skal det opfylde handlingsplanen/landdistriktspolitikken? 
• skal det være en betingelse, at man er villig til at låne bevilget grej ud 
 

Drøftelsen mundede ud i mindre justeringer af retningslinjerne. Der var ønske om at bevare de 

forholdsvis runde/bløde formuleringer, så der fortsat er plads til at vurdere fra gang til gang. 

Sara rundsender udkast til nye formuleringer inden næste bestyrelsesmøde, hvor der træffes 

endelig beslutning om formuleringen af retningslinjer for 2019.  

På næste møde drøftes og besluttes ligeledes om projektpuljen skal deles op så et beløb 

allokeres til projekter med et bestemt tema. 

Der skal laves et udkast til grej/udstyrsbank inden næste møde. Sara og Carsten laver et 

udkast. 

 
3. Status på igangværende projekter/sager 

 
A. Handlingsplan 

a. Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet. 

Taget til efterretning 

 

 

B. Projektpuljen er udbudt med 150.000 kr. i 2. ansøgningsrunde. Der er indkommet 8 

ansøgninger, som udvalget har vurderet og udarbejdet en indstilling til henholdsvis 

bevilling/afslag på til bestyrelsen. 

Ansøgningerne kan ses i den fælles dropboks. 

Midlerne fordeles som indstillet – dog reduceres tilskuddet på én ansøgning for delvist at 

kunne imødekomme to ekstra ansøgninger. 

 

C. Evaluering af Landsbybesøg i Horsdalen. 

Der var ca. 100 deltagere + de optrædende. Beskedent fremmøde fra andre end de lokale i 

Veggerby Sogn, også kun få bestyrelsesmedlemmer som deltagere. 

Skal der inviteres til Landsbybesøg i 2019? Ja – der skal holdes bestyrelsesmøde inden, så vi 

sikrer at bestyrelsen møder talstærkt op. 

Hvad er/skal målet være med Landsbybesøg fremover? Målet er at landsbyerne skal 

besøge hinanden til gensidig inspiration. 

  

D. Struktur for fremtidigt samarbejde med Kultur og fritidsudvalget. 

Formand og næstformand har holdt møde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, 

hvor man enedes om følgende: 

Der afholdes et dialogmøde i forbindelse med Landsbybesøgene en gang årligt. Hele KU og 

bestyrelsen for Landsbyrådet inviteres. Landsbyrådet står for invitation og planlægning. 



Hvert halve år (oktober - marts) afholdes møde med formand og næstformand i 

henholdsvis KU og Landsbyrådet. Landdistrikts konsulenten deltager. Formand for 

Landsbyrådet indkalder og udfærdiger dagsorden. 

Foreløbig dagsorden indeholder temaer/opsamling fra Dialogmødet. 

Yderligere punkter til dagsordenen efterspørges? 

Punkter kan sendes til Merete 

 

 

E. Bredbåndspulje 

Orientering om sidste nyt v/Sara 

Byrådet har besluttet at medfinansiere med 2.000 kr. pr husstand til de projekter, der får 

støtte fra den statslige Bredbåndspulje. 

 

F. Konference 

Status på tilmeldinger til konference ”Fokus på det der virker” fra Landsbyrådet/Rebild 

Kommune 

Kan vi gøre mere? Reklamere mere? 

Pt. 12 tilmeldinger fra Rebild – Bestyrelsen opfordrer i deres bagland. Hvis ikke Rebilds 

pladser er fyldt fredag d. 28. rundsendes tilbuddet til lokalrådene også. 

 
4. Nye projekter/sager 

 
Forslag til fællesprojekter for alle landsbyer i Rebild Kommune, med det formål at skabe 
samarbejder på tværs af alle landsbyerne. Se vedhæftede projektforslag. 

 
• Blomstrende Landsbyer 

• Sangglæde på tværs. Er under udarbejdelse. 
 

Udvalget arbejder videre 

 
 
5. Årets landsby 

Hvordan inspirerer vi landsbyerne til at søge? 
Hvordan følger vi op på Årets Landsby?   
 
Udsættes til kommende møde, Birgit følger op 

 
6. Fra udviklingskonsulenten 

Projekt på vej hvor aftenskolerne får mulighed for at oprette hold i landsbyerne med lavere 

minimumsdeltagerantal. Der er en sag på KFU i september og formentlig en opfølgende sag 

med forslag til konkret model på KFU i november. 

  



Drøftelse af behov for fast budgetopfølgning på alle møder. Blev ikke drøftet 
 
7. Nyt til nyhedsbrevet 

• Landsbybesøg i Horsdalen 

• Formandens ”klumme” – noget om handlingsplanen 

• Hvem har fået tilskud fra projektpuljens 2. runde 

• Konference: 24 timer med fokus på det der virker 

• Smidie som eksempel  

• Nedrivningspuljen (Sara) 

• Fundraising (Sara) 

Flere idéer? 
Målsætning om at sende ud omkring 1. okt.  
 

 
8. Orientering til pressen/offentligheden 

 
9. Evt. 

 

Budget – Merete laver høringssvar med særligt fokus på at tilskuddet til forsamlingshusene bør 

bevares.  

 

10. Kommende mødedatoer og –emner 
 

• Skal vi have et bestyrelsesmøde/julemøde i december? 

• Opsamling fra dialogmødet. Punkter/temaer fra referatet af dialogmødet drøftes. 

• Budget. Gennemgang af Landsbyrådets budget. 

• Nedrivningspuljen  

 


