
 

 

DAGSORDEN 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato 25. september 2019 
Tidspunkt Kl. 17.00- 20.00  
Sted Rådhuset, Støvring. Hobrovej 110, mødelokale 2B 

Deltagere Birgit Christensen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Erik 
Kjeldsen, Per Svarre Petersen, Sara Tornøe 

Afbud  Søs Rosengren 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Erik Kjeldsen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

 
Beslutning: Vi tilføjer et punkt vedr. Budget 2020 under pkt 4.  

 
2. Projektpuljen 2. runde 2019 

a. Gennemgang af ansøgninger 

 

Beslutning: Der var ansøgninger for i alt 234. 000 og 158.000 til rest til fordeling. 

Der er mulighed for at tilgodese 11 af de 13 ansøgninger, hovedsageligt med en delvis dækning 

af det søgte beløb. Sara sender bevillingsbreve. 

 

3. Opsamling fra fællesmøde med Landdistriktsrådene i Himmerland 

• Landsbycoach – i Vesthimmerland har de en ”landsbycoachordning” hvor tre medarbejdere i 

fællesskab varetager arbejdet med landdistriktsudvikling 

• Borgerdialogmøder – I Vesthimmerland er de begyndt at holde nogle møder på skift i 

landsbyerne, hvor de lokale borgere har mulighed for at komme i dialog med landdistriktsrådet.  

• - landsbypris (5000kr) for en speciel/ekstraordinær indsats -  



• Årsmøde. Skal vores struktur ændres? Vores nabokommuner har succes med at trække mange 

deltagere til deres årsmøder.  

Beslutning: Emnerne blev drøftet - der er ikke truffet beslutning om noget. Vi sætter på som 

punkt på årsmødet, om der er interesse for at nogle af landsbyrådets bestyrelsesmøder holdes 

på skift i landsbyerne, og den første del at mødet kan være dialog mellem landsby og 

bestyrelse.  

 

4. Høringssvar Planstrategi og Budget 2020 
Planstrategi 

Rebild Kommune har nu offentliggjort planstrategi 2019 og den er nu sendt ud i debat i 8 uger. I 
forbindelse med debatfasen vil der blive afholdt borgermøder rundt om i kommunen. 
Se planstrategien og mere om debatfasen på kommunens hjemmeside 
https://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer 

 

        Beslutning: Der er input fra Aarestrup ift opdelingen – de sender selv høringssvar 

        Budget 2020 

Sparekatalog – der er lagt op til at der kan spares på: det faste tilskud til landsbyerne (100%),   
driftstilskud til forsamlingshusene (50%), projektpulje (50%) 

 
Beslutning: Der blev formuleret et høringssvar, der påpeger vigtigheden af (som minimum) at fastholde 

det nuværende tilskudsniveau. Merete sender ind.  

 
5. KulturenRebild  

Magasinet ”derudad” og KulturenRebild har genrejst kulturformidling i hele Rebild kommune. 
Magasinet husstandsomdeles i hele Rebild Kommune - også til virksomheder og forretninger - og ligger 
i postkasserne i sidste uge af august.  
Et medlemsskab koster 500 kr. om året, men det er formandens vurdering at vi kunne finde en samlet 
pris for alle landsbyerne under Landsbyrådet. 
 
Beslutning: Merete har modtaget et tilbud på 14.000 kr. om året for alle landsbyer. Bestyrelsen 

besluttede at hver enkelt landsby må købe eget medlemskab. 

 

6. Status på igangværende projekter/sager 

 
A. Handlingsplan 

Intet nyt siden mødet umiddelbart inden sommerferien.  

Beslutning: Sara opdaterer inden næste møde. 

 

B. Behov for besøg af fundraiser 

Der er foreløbigt aftalt møde med Lotte Jensen d. 29. oktober. Mødet kommer til at bestå 

af en generel intro til fundraising og foreningstilskud.dk og derefter et par timers 

workshop, hvor der er mulighed for at få sparring på konkrete projekter. Mødet bliver for 

alle foreninger. Vi skal drøfte om det er en egnet model for landsbyernes behov eller om vi 



også skal øremærke lidt midler til en seance, der har særligt fokus på landsbyernes 

projekter.  

Beslutning: Vi afventer om der er behov for noget specifikt for landsbyerne til efter 

arrangementet d. 29. oktober. 

 

C. Skabelon til landsbygennemgange.  

Merete og Birgit har lavet udkast til skabelon. 

Det er politisk besluttet at strategisk planlægning for landsbyer skal indgå i 

kommuneplanen (det står i planloven, at det skal det). 

Forvaltningen arbejder videre med at sikre at skabelon, lovkrav og kommuneplan kommer 

til at spille sammen, så vi ikke laver dobbeltarbejde. I løbet af efteråret forventes det at der 

er noget klar til at sende ud til landsbyerne.  

Beslutning: Sara melder ud når der er noget klar. 

 

 

D. Petanque 

a. Nyt fra udvalget? (Lilli og Erik) 

Beslutning: Veloverstået arrangement. Vi gentager i 2020. 

 

E. Naturfællesskab i landsbyen 

a. Nyt fra udvalget (Kersten og Merete) 

b. Konkurrence om det største træ – er der sat noget i gang? Skal bestyrelsen gøre 

noget? 

 Beslutning: Der er kommet skilte, de er på vej ud. Kersten brygger på en artikel til lokalaviserne 

og Nordjyske. 

 Konkurrence om største træ indarbejdes som en del af projektet i 2020. 

 

F. Sangglæde på tværs 

a. Skal vi arbejde på en gentagelse eller en ny variant? 

             Beslutning: Merete arbejder videre med projektet. Det bliver først sat i gang i 2020. 

 

G. Budgetopfølgning 

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

Beslutning:  Vi holder budgettet. Vi fortsætter med de projekter der er påbegyndt. Der 

disponeres midler igen i 2020. 

 

H. Møde med Kultur og Fritidsudvalget 

Der er afsat tid til dialogmøde i forbindelse med KFU’s møde d. 4. december kl. 16-17.  

 

Beslutning: Vi flytter bestyrelsesmødet d. 25. nov til d. 4. december umiddelbart efter 

dialogmødet med KFU 



 
7. Fra udviklingskonsulenten 

 

A. Klima Rebild/§17 stk. 4. udvalg om De 17 Verdensmål 

 

Beslutning: Vi byder fortsat ind med Naturfællesskab projektet 

 

B. Landsbytopmøde – invitation vedhæftet 

 

Beslutning: Det ligger midt i efterårsferien – der er ikke nogen der har mulighed for at deltage 

 

C. Landdistriktskonference 28. oktober: 
https://www.livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2019 

 

Beslutning: Kersten og Merete vil evt. gerne deltage 

 

 

8. Nyhedsbrevet 

Dato for næste udgivelse? 
Input til næste udgivelse. 
 
Beslutning: Invitation til fundraising-arrangementet (Sara) Naturfællesskab (Kersten), 

Sangfællesskab (Merete), Projektpuljen runde 2 (Sara), Høringssvar til budget (Merete), 

Kunstprojektet (Birgit), Guldbækløbet (Birgit). 

Udgives før efterårsferien 

  
9. Orientering til pressen/offentligheden. 

 

Beslutning: Kersten skriver om Naturfællesskab.  

 

10. Evt. 

 

Birgit orienterede om Venskabsbysamarbejdet og den kommende tur til Gelenau 

 

11. Kommende mødedatoer og –emner 

 

Beslutning: Vi flytter mødet d. 31. okt. til d. 4. nov. Kl. 19-21  

 


