
  

 

DAGSORDEN 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato 27. august 2018 

Tidspunkt Kl. 17.30- 19.30  

Sted Mødelokale 2A, Rådhuset, Hobrovej 110, 9530 Støvring 

(Møderne afholdes i Støvring hver anden gang og i hhv. Terndrup og Nørager de 

andre gange. På rådhusene). 

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

Langeland, Michael Frederiksen, Kersten Bonnen, Per Svarre Petersen, Sara 

Tornøe 

Afbud  Rica Jensen 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Birgit Christensen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 
Dagsorden godkendt.  

 

2. Projektpulje til landsbyer med opland, 2. runde 

Vi har udbudt en ansøgningsrunde med 150.000 kr. med ansøgningsfrist 10. september 2018. 
Der er brug for 2-3 bestyrelsesmedlemmer til at indgå i et lille indstillingsudvalg. Opgaven er 
at vurdere og indstille ansøgningerne forud for det bestyrelsesmøde, hvor puljemidlerne 
fordeles. Hvem har lyst til at deltage? Og hvilket mødetidspunkt? (Sara kan d. 19.-20.-21. 
september). 
 
Beslutning: Lilli og Kersten vil gerne være med i indstillingsudvalget. 

 

 



3. Landsbybesøg i Horsdalen 
Hvor mange er tilmeldt? 34 via hjemmesiden, men jf. pressemeddelelsen er det uden 

tilmelding. Carsten estimerer 200 deltagere 

Er der nogen fra bestyrelsen, som skal sige/gøre noget? Merete fortæller kort om 

Landsbyrådets arbejde - vi medbringer reklame-postkortene 

Reklamere for arrangementet: Sara sender reminder ud – ingen tilmelding og Landsbyrådet er 

vært ved forplejning. Medbring gerne en stol at sidde på (der er stole til de første 150) og en 

kande kaffe.  Horsdalen ligger mellem Bradsted og Hjeds – der er skilte på stedet. Hvis du kører 

efter GPS, så kør evt. efter adressen Bradstedvej 7, 9541 Suldrup (ligger på modsatte side af 

vejen) 

Byde velkommen: det gør formanden for Veggerby sogns beboerforening  

Organisere forplejning: det klarer de lokale  

Opstilling af stole/andet praktisk hjælp: det klarer de lokale  

 

  

4. Budget 2019  

Vedtagelse af procedure for besvarelse af eventuelle høringssvar i forbindelse med 

behandling af kommunale budget 2019. 

 
Beslutning: Michael og Merete sørger for at udarbejde høringssvar, som sendes rundt på mail 

til kommentering.  

 
5. Status på igangværende projekter/sager 

 

a. Handlingsplan 
Status fra Sara – hvad er der allerede gjort inden for de forskellige indsatsområder 
og hvad er der i støbeskeen. 
Beslutning: handlingsplan med log sendes ud med dagsordenen hver gang – så er der 

mulighed for at følge med og spørge ind til de forskellige punkter.  

Vedr. fundraising – vi har lovet en workshop i efteråret. Birgitte og Kersten kommer 

med et bud på indholdet i en workshop/sparringsmøde.  

 

Landsbygennemgange: 
Hvem fra bestyrelsen har lyst til at indgå i arbejdsgruppe med kommunale 
medarbejdere fra flere fagcentre, der skal lave en model for hvordan 
landsbygennemgangene udføres. 
 

Birgitte, Kersten og Merete vil gerne deltage i arbejdsgruppen.  
Stikord: huske koblingen mellem landsbyer og byzonebyer, se både udfordringer og 

muligheder,  

 
b.  Rundtur og dialogmøde 

Vi skal som aftalt på mødet d. 25. juni have lavet en skabelon eller 
"interviewguide" til de landsbyer vi besøger, som de kan bruge som guideline, når 



de planlægger hvad de vil fortælle om deres lokalområde.  
Kort brainstorm og nedsættelse af en lille arbejdsgruppe.  

 

    Beslutning: Ved nærmere eftertanke har bestyrelsen ikke lyst til at ”ensrette” 

præsentationerne i landsbyerne. Vi laver derfor ikke nogen skabelon, men tilbyder 

hjælp i forbindelse med planlægningen og er klar på at stille guidende/opklarende 

spørgsmål i forbindelse med præsentationen.  

 

Struktur for fremtidigt samarbejde med Kultur og fritidsudvalget. 
 Formand og næstformand mødes med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget til en 

uformel snak om det fremtidige samarbejde.  

 

c. Bredbåndspulje 
    Orientering om sidste nyt v/Sara 
 Der er 100 mio. i Bredbåndspuljen i 2018.  

Sara arbejder på et punkt til politisk behandling om muligheden for kommunal 

medfinansiering til de projekter, der får støtte fra Bredbåndspuljen. 

 

d. Konference 
Status på tilmeldinger fra Landsbyrådet 

Kan/skal vi reklamere i Rebild Kommune for arrangementet (se også pkt. 7) 

 

Merete og Sara har været til sidste planlægningsmøde.  

Sara gensender invitationen med opfordring til at melde sig til 

 

        e. Henvendelse fra Skibsted vedr. etablering af grisefarm 
 Mailen er videresendt til jer alle til orientering. 

Landsbyrådets bestyrelse vil ikke gå ind og ”vælge side” i enkeltsager som den 

aktuelle sag i Skibsted. Vi genoptager drøftelsen på et senere møde med henblik på 

at få afklaret hvornår og hvordan Landsbyrådets bestyrelse kan bistå landsbyerne.   

 

6. Nye projekter/sager 
 

Fællesprojekt: ”Blomstrende landsbyer”. 
Nedsættelse af udvalg, som får til opgave at udarbejde forslag til fællesprojekt på tværs af 
alle landsbyer i Rebild Kommune. Udvalgets opgave defineres og nedsættes. 
Merete og Kersten udgør udvalget. De mødes snarest.  

 
7. Fra udviklingskonsulenten 

 

a. Hjemmesiden 

Hacking – skulle gerne være helt ovre til den tid 
Hjemmesiden er genoprettet. Vi har tegnet opdateringsaftale. 

 

b. Økonomi - holder vi budgettet? 



Drøftelse af behov for fast budgetopfølgning på alle møder 
Drøftes på næste møde 

  

 
8. Nyt til nyhedsbrevet 

Formandens ”klumme” – noget om handlingsplanen 
Hvem har fået tilskud fra projektpuljen 
Landsbybesøg i Horsdalen 
Konference: 24 timer med fokus på det der virker 
Smidie som eksempel  
Nedrivningspuljen (Sara) 
Fundraising (Sara) 
Birgit og Birgitte arbejder videre med nyhedsbrevet – med et mål om at lave en version der 

også er nem at dele på Facebook. 

Målsætning om at sende ud omkring 1. okt.  

 

9. Orientering til pressen/offentligheden 
Der skal tages kontakt til pressen og/eller efterfølgende sendes pressemeddelelse vedr. 
Landsbybesøg i Horsdalen. 
 

 
10. Evt.  

Årets landsby – hvordan inspirerer vi landsbyerne til at søge, og hvordan følger vi op.  Det 
tager vi op på et kommende møde. 
Forslag om at få lavet et par beachflag med Landsbyrådets logo, som vi kan bruge i 
forbindelse med forskellige arrangementer – det tager vi op på et kommende møde.  
 

11. 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. 

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

samarbejde med DN. Oplæg v/Merete 

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

bestyrelsesmøde 

• Samarbejde mellem landsbyer.  

• Landsbybesøg i Horsdalen – evaluering. Hvordan gik det? Hvor mange deltog? Skal vi lave 

landsbybesøg igen i 2019? 

• Kriterier for fordeling af midler i 2019 

• 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? 

• hvis man søger til noget i andres bygninger? 

• ansøgningens form - kun et dokument? Kan vi kræve det? 

• noget der opfylder handlingsplanen – hvad med den nye Vision? 

• Skal det være en betingelse, at man er villig til at låne bevilget grej ud 

 

 

 

 

 

 


