
 

 

REFERAT 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato 25. marts 2019 
Tidspunkt Kl. 17.30- 19.30  
Sted Rådhuset Hobrovej, Støvring 
Deltagere Birgit Christensen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete 

Langeland, Erik Kjeldsen, Per Svarre Petersen 
Afbud  Rica Jensen, Per Svarre Petersen, Birgitte Mikkelsen 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Birgit Christensen 

 

 
1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt 

 

2. Årsmøde 2019 
 
Årsmøde afholdes den 29/4-2019 i Aarestrup Forsamlingshus. Forslag til invitation er 
vedhæftet. 
William Bluhme har sagt ja til dirigenthvervet. 
Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet. Der ønskes en drøftelse. 
 
Beslutning: 

Kersten bestiller forplejning til hhv. bestyrelsesmøde og årsmøde 

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 til bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen er enig om forslaget til vedtægtsændringer 

På valg: Lilli Brunø, Ll. Brøndum - Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk - Per Svarre Petersen, Sønderup - 

Carsten Bojesen, Veggerby – ønsker ikke genvalg - Rica Jensen, Skibsted – ønsker ikke genvalg - Birgitte 

Mikkelsen, Horsens – ønsker ikke genvalg 

Sara sender invitationen ud 



3. Projektpuljen 
 
Behandling af indkomne ansøgninger på baggrund af indstilling fra udvalget. 
Alle ansøgninger kan ses i den delte dropbox. 
Beslutning: 

Der er indkommet 23 ansøgninger til lokale projekter.  

Der er ansøgt om i alt ca. 1.100.000. kr. og der er ca. 654.000 kr. til fordeling.  

Der bevilges hel eller delvis støtte til 18 af de 23 projekter. 

Der afsættes midler til fællesprojekter: Naturfællesskab i landsbyerne og Petanqueturnering 

Der er efter fordelingen ca. 185.000 kr. til rest i puljen til fordeling senere på året.  

Ansøgningsfrist til runde 2 bliver 1. oktober 2019. 

 
 
4. Min forening 

Forslag om at introducere alle landsbyer til appen ”Min Forening”. Evt. også ”Min Landsby”. 
Evt. på årsmødet? 
 
Beslutning: 

Vi sørger for at omtale/linke til info om de to apps i nyhedsbrevet 

 
5. Status på igangværende projekter/sager 

 
A. Handlingsplan 

a. Status fra Sara  

Beslutning: 

Status på handlingsplanen skal på dagsordenen til Kultur og Fritidsudvalget i maj. Bestyrelsen 

drøfter emnet på bestyrelsesmødet i april.  

 

B. Behov for besøg af fundraiser 

Opsamling fra udvalget (Sara og Birgitte).  

Nyt om oplæg og skriveseminar m/Lotte Jensen. 

 

Beslutning: 

Der er ønske om sparring fra Aarestrup, Rebild Øst  

Der kommer et generelt oplæg om fundraising fra Lotte Jensen i forbindelse med 

www.foreningstilskud.dk 

Sara undersøger pris hos et par forskellige fundraisere på konkret sparring på projekter.  

 

 

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 skal udarbejdes en plan/udkast for behandling/forløb for landsbygennemgange. Vil 

blive eftersendt, såfremt udvalget når at udarbejde et oplæg. 

 

Beslutning: 

Udvalget har ikke mødets siden sidste bestyrelsesmøde. Punktet udsættes til næste møde.  

 

D. Nye projekter/sager 

Nyt fra udvalget (Kersten og Merete) 

 

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. 

• Blomstrende Landsbyer   

• Sangglæde på tværs 

• Petanque 

 

Beslutning: 

Blomstrende landsbyer = Naturfællesskab i Landsbyen. Projektet har medført at Rebild 

Kommune kan udnævnes til bivenlig kommune. Der er event med overrækkelse af banner 

fredag d. 5. april kl. 16-18 i Gravlev. Oplæg af Karsten Kortbuks, snedkerering af 

insekthoteller, smagsprøver på honning og mjød mm.  

 

Sangglæde på tværs 

Korlederen Heidi Bisgaard har været rundt til øveaftner 4 forskellige steder, hvor folk fra 

flere landsbyer er mødtes. Der er forventning om ca. 40 deltagere i koret til koncert.  

Fælles øvning søndag d. 29. marts fra kl. 12.30 og efterfølgende koncert i Rebildcentret kl. 

16. 

Alle interesserede er velkomne – også til at deltage i øvning fra kl. 12.30.  

 

Petanque 

Dato til planlægningsmøde – onsdag. 10. april kl. 19.00 hos Erik Kjeldsen, Runevej 8 i Ll. 

Rørbæk. 

Carsten spørger i Kirketerp  

Sara redigerer invitationen og sender til godkendelse og derefter ud til landsbyerne/i 

nyhedsbrevet. 

 

 

Salg af byggegrunde i landsbyerne 

Henvendelse fra John E. Sørensen vedr. salg af byggegrunde i landsbyerne. Der efterlyses 
planer/tanker vedr. generel markedsføring hen over året. Deltagelse af ejendomsmæglere, 
aktiviteter i og med lokalområderne.  



 

Beslutning: 

Bestyrelsen drøfter emnet på førstkommende dialogmøde med politikerne. 

En del af tiltagene i handlingsplanen til landdistriktspolitikken vil være med til at understøtte at 

der sættes positivt fokus på landsbyerne.    

 

Petanqueturnering 

 

 

E. Budget opfølgning 
Sara medbringer opdateret budget og regnskab. 

Beslutning: 

Drøftelse af dækning af kørsel. Bestyrelsen ønsker at det fortsætter. 

  

 

F. Landsbystaffeten 

Er udbudt igen. Ansøgningsfrist 1/6-2019 

Beslutning: 

Sara sender ud til landsbyerne. 

 

G. Møde med KFU i marts 

Forslag til punkter til drøftelse efterspørges. 

Der arbejdes i skrivende stund på at få en aftale om møde. 

Beslutning: 

Der er endnu ikke aftalt møde. 

 

6. Fra udviklingskonsulenten 
 
A. Rundtur og dialogmøde med Byrådet  
Beslutning: 

Dato: 3. juni kl. 17-21 (Dialogmøde med KFU fra 16-17) 

Relevante emner til drøftelse med politikerne: Kollektiv transport – alternative løsninger 

Mobildækning – bredbånd. 

Forslag til landsbyer der kan besøges: Ll. Rørbæk, Stenild, Grynderup 

Arbejdsgruppe: Erik, Lilli, Sara  

 

7. Nyhedsbrevet 
 
Orientering fra udvalget (Birgitte og Sara). 
Dato for næste udgivelse? 
Input til næste udgivelse. 
 
Beslutning: 



Produktion af tekst uddelegeres. 

Naturfællesskab i Landsbyen - 2 indlæg – Kersten 

Korprojekt – Merete 

Klumme – Merete 

Landsbystafet – Sara 

Projektpuljen er uddelt – Sara 

Link til min forening – Merete 

Petanqueturnering -  

  
8. Orientering til pressen/offentligheden 

 
Beslutning: 

Merete kontakter Nordjyske vedr. bivenlig kommune mm 

 

9. Evt. 
 
Beslutning: Underskrift af samtykkerklæringer 

 

10. Kommende mødedatoer og –emner 
 

• Nedrivningspuljen  

 

Beslutning: 

 

 


