
 

 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato 26. november 2018 

Tidspunkt Kl. 17.30- 19.30 efterfulgt af julefrokost 

Sted  Ll. Rørbæk Forsamlingshus, Dværgvej 5, Ll. Rørbæk, 9500 Hobro. 

Tilstede Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen, Lilli 

Brunø, Merete Langeland, Erik Kjeldsen, Per Svarre Petersen 

Afbud  Rica Jensen 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Erik Kjeldsen 

 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

Det er tilstræbt at dagsordenen ikke er alt for omfattende denne gang pga julefrokost � 

 

2. Budget 

 

Fremlæggelse af budget for 2019 og foreløbig regnskab for 2018 til orientering. 

 

Foreløbigt regnskab og udkast til budget ok. Der skal laves et overordnet overblik til 

januarmødet.  

 

3. Projektpuljen 

 

Sara har udarbejdet/opdateret retningslinjerne for projektpuljen. Vedhæftet. 

 

Sara og Carsten har tilbudt at udarbejde et forslag til grej/udstyrsbank, så det fremover er 

muligt at låne udstyr indbyrdes mellem landsbyerne. 



Følgende spørgsmål er til drøftelse og beslutning: 

 

Skal vi fremadrettet skrive ind at det er en forudsætning for bevillinger? 

Hvem sørger for at opdatere/vedligehold? 

Hvordan løses det forsikringsmæssige? 

Udlåns/udleje skabelon.  

 

Retningslinjerne er godkendt med få ændringer. Der tilføjes tekst og afkrydsningsfelt om 

Grejbank 

 

4. Status på igangværende projekter/sager 

 

A. Handlingsplan 

a. Status fra Sara – Opdateret handlingsplan er vedhæftet. 

b.  

Vi arbejder på at få hul på landsbygennemgangene hurtigst muligt. Birgit og Merete laver 

et udkast til en skabelon. 

 

B. 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.  

• Blomstrende Landsbyer 

Det griber om sig. Vi kobler os på projektet Bivenlig kommune, som arbejder for at der 

anlægges områder med bivenlige planter. Næste skridt i processen er at lave en folder til 

landsbyerne med de forskellige tilbud der skal være en del af projektet.  

- Insekthoteller 

- Oplægsholdere (biavl, sommerfugle, naturvejleder) 

- Kok  

- Vinsmagning 

Der er allerede tilkendegivet interesse fra Gl. Skørping, Gerding, Sejlstrup, Fræer, Gravlev 

 

• Sangglæde på tværs.  

Der er lavet aftale med korleder. Der arbejdes med det grafiske inden invitationen sendes ud til 

landsbyer og kor. Datoen skal evt. rykkes lidt længere hen på foråret. 

 

 

C. Høringssvar 

De faglige udvalg sender nu udkast til handicappolitik i høring. Alle er velkomne til at afgive 

høringssvar. Høringsmaterialet vil være at finde på: https://rebild.dk/politik/hoeringer-og-

afgoerelser/hoeringer .Udkast til handicappolitik er også tidligere fremsendt på mail til 



bestyrelsen. Der er høringsfrist mandag den 17. december 2018 kl. 8. Politikken skal efter 

planen behandles politisk i februar 2019.  

Der ønskes en drøftelse af det fremsendte.  

Ønsker bestyrelsen høringssvar fremsendt? 

Landsbyrådet synes det er en fint formuleret politik, som det er spændende at se ført ud i 

livet. Bestyrelsen ønsker ikke at indsende høringssvar. 

 

D. Opfølgning af møde med KFU 

 

Se vedhæftede notat. 

Vi afventer om udvalgets besparelse komme til at berøre landsbyer eller forsamlingshuse. 

På mødet blev det drøftet, at udvalgets møder evt. kunne foregå i 

landsbyer/forsamlingshuse med mulighed for at have dialogmøder inden udvalgsmøderne. 

Vi afventer tilbagemelding på om der er go for den løsning. Hvis – så er det landsbyrådet 

der skal lave aftaler med landsbyer/forsamlingshuse.  

 

5. Fra udviklingskonsulenten 

Intet nyt 

  

6. Nyhedsbrevet 

 

Orientering fra udvalget (Birgitte og Sara). 

Dato for næste udgivelse?  

Januar 

 

Input til næste udgivelse. 

Blomstrende landsbyer 

Sangglæde for alle 

Muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrevet 

Landsbystafetten 

Formandens klumme 

Nedrivningspulje 

  

7. Orientering til pressen/offentligheden 

Intet 

 

8. Evt. 

Merete reklamerer for appen ”Min forening” som kan bruges til at skabe overblik over 

arrangementer mm. 

 

9. Kommende mødedatoer og –emner 

 



• Nedrivningspuljen  


