
  

 

DAGSORDEN 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato 25. juni 2018 

Tidspunkt Kl. 17.00- 18.00 herefter fællesaktiviteter og -spisning til 21.30. 

Sted Skillingbro Naturskole , Røde Møllevej 18 9520 Skørping  

http://www.rebildcentret.com/skillingbro-naturskole 

Tilstede Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Lilli Brunø, Merete 

Langeland, Kersten Bonnen, Per Svarre Petersen, Rica Jensen, Sara Tornøe 

Afbud  Michael Frederiksen 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Merete Langeland 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Mødekalender 2018/2019 

Forslag: Der fastsættes en fast ugedag den første eller sidste i måneden. Der fastsættes et 

bestyrelsesmøde hver måned (undtaget juli). Det vil sandsynligvis ikke være nødvendigt med 

11 møder årligt, men det har vist sig, at det er nemmere at aflyse et allerede fastsat møde, 

end at finde en dato for et nyt møde. 

Eksempel: Sidste tirsdag i hver måned giver flg.  datoer: 
2018: 28. august, 25. september, 23. oktober, 27. november. December julefrokost? 

       2019: 29. januar, 26. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 27. august, 24. september, 

29. oktober, 26. november. Dec. Julefrokost? 

Desuden er der forslag om at fastsætte mødetidspunktet til kl 17.30-19.30, hvor der vil blive 

serveret et let aftensmåltid. 

 



Beslutning: Den sidste mandag i hver måned – hvis det er en helligdag flyttes det til 

mandagen efter. Møderække 2018: 27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november. 

December julefrokost? 

2019: 28. januar, 25. februar (flyttes evt. til 4. marts ellers kan Sara ikke deltage), 25. marts, 

29. april, 27. maj, 24. juni, 26. august, 23. september, 28. oktober, 25. november. Dec. 

Julefrokost? 

Sara sender ud som mødeindkaldelser. 

 

3. Status på igangværende projekter/sager 

 

a. Handleplaner 

Seneste nyt. Punktet foreslås udsat, da der ikke har været afholdt møder siden 

sidst. 

Punktet udsættes til efter sommerferien 

 

b.  Dialogtur. Kort evaluering af turen/besøgene i landsbyen og det efterfølgende 

dialogmøde. Punkter fra debatten under dialogmødet sættes på til drøftelse på 

førstkommende møde efter sommerferien med udgangspunkt i referatet fra 

mødet. 

Turen: Rigtig fint arrangement. God opbakning fra politikerne. Vi kan evt. lave en 

skabelon at tale ud fra til værtsbyerne, så de ved hvad der forventes at de fortæller 

lidt om. Eller lave det som ”interview”. 

Dejligt at komme ud og se hvor meget gejst der er alle steder. 

Dialogmødet: god dialog, vi tager emnerne op på kommende møder. Merete 

undersøger om Gert Fischer kan deltage i et af de kommende bestyrelsesmøder. 

 

c. Venskabsbyarbejdsgruppen. Der har været en henvendelse fra Henrik Christensen, 

som ønsker vores beslutning om ikke at udpege en repræsentant til 

arbejdsgruppen taget op til genovervejelse. Orientering v/Merete  

Birgit er eventuelt interesseret – Birgit og Merete undersøger nærmere hvad 

opgaven indebærer.  

 

d. Landsbybesøg. Nyt fra udvalget. Hvis der allerede er et programforslag fra gruppen 

 til sted/form og indhold for besøget, må det gerne fremsendes til bestyrelsen før 

 mødet  

Carsten arbejder på at få lavet en ekstra opførelse af Røverne i Rold i Horsdalen til 

landsbybesøget – sidst i august/først i september, formentlig en torsdag.  

Carsten arbejder hurtigt, så det kan komme med i nyhedsbrevet, hvis det kan lade sig 

gøre.  

 

4. Rebild Øst Klyngen har forespurgt om Landbyrådet vil afsætte midler til en 

markedsføringskampagne for området. Hver byzone by (Terndrup, Bælum, Blenstrup) giver 

15.000 kr. V/Birgitte 



Vi kan ikke dele ud af projektpuljemidlerne uden for ansøgningsrunde. Vi udbyder en ny 

ansøgningsrunde med de resterende midler. Ca. 150.000 kr. i alt. Ansøgningsfrist 10. 

september – med de gamle kriterier. 

 

5. Nye projekter/sager 

Intet nyt 

 

6. Fra udviklingskonsulenten 

 

a. Bredbåndspulje 

Kommunen står for et fælles møde, hvor de interesserede evt. kan koble sig sammen til 

større områder og få vejledning ift. ansøgningen. 

b. Hacking af hjemmesiden 

Landsby-rebild.dk er blevet hacket. Udbyderne er i fuld gang med at reparere det.  

Vi køber opdateringsaftale, så det ikke sker igen.   

 

7. Nyt til nyhedsbrevet 

Vi skal have taget et fælles billede i aften 

Ny ansøgningsrunde 

Landsbybesøg 

Konference 

Smidie som eksempel (næste gang) 

Nedrivningspuljen (næste gang) 

 

8. Orientering til pressen/offentligheden 

Ikke noget aktuelt 

 

9. Kommende mødedatoer og –emner 

 

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

• Budget. Gennemgang af Landsbyrådets budget. 

• Projekt ”Blomstrende Landsbyer”. Forslag til fællesprojekt for alle landsbyer i Rebild Kommune i 

samarbejde med DN. Oplæg v/Merete 

• Hackning af hjemmeside. Hvad betaler vi for, og hvad er nødvendigt for at beskytte hjemmesiderne? 

• Kriterier for fordeling af midler 

• Nedrivningspuljen – Sara har møde med Stine, der har ansvar for nedrivningspuljen inden næste 

bestyrelsesmøde 

• Samarbejde mellem landsbyer.  

 

10. Eventuelt 

 

 



 

 

 


