
 

 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato Mandag, 27. januar 2020 

Tidspunkt Kl. 17.00 - 19.00 

Sted Rådhuset Støvring, Hobrovej 110 

Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete 

Langeland, Per Svarre Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren 

Afbud  Birgit Christensen 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Kersten Bonnen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 
       
Beslutning: Dagsorden godkendt 
 
 
2. Klima Rebild ugerne 

Landsbyrådets deltagelse i Klima Rebild ugerne ønskes drøftet. Der er forslag om, at vi deltager 
med en stand på to arrangementer. 
21/3 Åbning af klimaugerne på Støvring Bytorv  
29/3 Bosætningsmesse i østklyngen 
 
 
Beslutning:  
Klima Rebild: Gravlev har søgt og fået tilskud fra Klima Rebild til Byens bil og et event i 
forbindelse med Klima Rebild. Der er nu etableret et samarbejde med Torsten Topbjerg, så eventet 
bliver Åbningsevent og kommer til at indeholde paneldebat, stande (hvoraf Landsbyrådet har en 
stand), elbiler mm.  



Lørdag d. 21. marts kl. 10 på Støvring Bytorv.  
Merete og Kersten er primus motor, Lilli vil gerne hjælpe på standen  
 
Bosætningsmesse i Østklyngen:  29/3 kl. 11-15. Landbyrådet vil gerne byde ind med 1 stand i en 
af de tre haller. Vi mangler bemanding… Alle tjekker om de kan til næste møde. 
 

 
3. Landsbystafetten/Højskole anno 2020 

Aarestrup og Gravlevs borgerforeninger er gået sammen om at løfte opgaven. Drøftelse af 
Landsbyrådets deltagelse.  
Reklame for stafetten og Landsbyrådet. 
Skal vi fremover udbyde Landsbystafetten? 
 
Beslutning:  
Landsbystafetten nedlægges i sin nuværende form efter i år. Kulturrådet har trukket sig ud. 
Landsbyrådets andel udloddes i projektpuljen. 
Første arrangement i årets stafet er i morgen 28. januar kl. 19. i Rebildcentret. 
Reklame for de næste arrangementer kommer i magasinet Derudad. 
Sara sender videre til landsbyerne når der kommer invitationer.  
 

4. Dialogmøde 
Evaluering af dialogmødet afholdt den 4/12-2019. 
- Form og indhold 
 
Beslutning: Intet nyt ift. referatet fra sidst.  
 

5. Projektpuljen 
Fastsættelse af dato for ansøgningsfrist og nedsættelse af udvalg. 
 
Beslutning:  
Ansøgningsfrist d. 15. marts 
Udvalg: Lilli, Erik 
Mødetid – ikke tirsdag formiddag 
 
 

6. Henvendelse fra Østklyngen. 
Der ønskes en principiel drøftelse af Landsbyrådets muligheder for at yde lån. Desuden kan det 
overvejes om er tilskud er mere relevant. Se vedhæftede ansøgning 
 
Beslutning: 
Landsbyrådet vil ikke yde lån. Merete kontakter Jacob 

  
7. Status på igangværende projekter/sager 

 
a. Landdistriktskonference på tværs af Himmerland 



    2. møde er afholdt. Kersten deltog. 
Konferencen afholdes 30.-31. oktober 
Sara og Kersten er med i planlægningen. 
 
b. Naturfællesskaber i Landsbyen. Update + konkurrence om det største træ. 
Askildrup vil gerne være med – private grundejere byder ind med arealer. 
Samme proces som sidst med udsåning. Kersten skal ud og tjekke om der er behov for 
gen-udsåning. 
Le-lauget vil gerne hjælpe med at slå der hvor det er nødvendigt. 
Foreløbigt: 
Udgift til udsåning og vedligehold i 2020: 50.000 fra projektpuljen 
Udgift til fællesskabsaktiviteter i 2020: ?  
Merete og Kersten laver mere konkret budget. 
 
Der arbejdes videre med ”Det største træ” 
 
c. Klima Rebild. 
    Kersten og Merete deltager i opstartsmøde 23/1. Se ovenfor 
 
e. Skabelon til landsbygennemgange – hvor langt er det? 

Sara og tre kolleger fra Plan er i gang med at kortlægge. Materiale klar til at sende ud 
til landsbyerne i marts.   

 
8. Årsmødet april 2020 

Der ønskes en drøftelse af form og indhold. Desuden en tilkendegivelse fra den enkelte af 
hvorvidt man ønsker at fortsætte bestyrelsesarbejdet. 
 
Beslutning:  
Merete, Kersten og Birgit er på valg 
Vi holder årsmøde ”som vi plejer” 
 

9. Nye projekter/sager 
Vi har nok i gang  

 
10. Fra udviklingskonsulenten 
 
11. Nyt til nyhedsbrevet 

Sara inviterer Allan Pinnerup fra kommunikationsafd. til at deltage i et kommende 
møde, med henblik på at drøfte kommunikation fremadrettet. 
 
Merete starter på et nyhedsbrev til Derudad og sender rundt, så vi kan supplere.   

 
12. Orientering til pressen/offentligheden 

Via Derudad… 
 

13. Evt. 



 
• Mødeforplejning fremover bliver sandwich og sodavand 
• Derudad – vi skal have styr på hvordan vi får adgang til at oprette arrangementer. Kersten 

kontakter Derudad. 
• Proces for revision af landdistriktspolitik drøftes på næste møde 

 
14. Kommende mødedatoer og –emner. 

Næste møde 26. februar hos Merete 
 
Punkt til årsmødet 

• Drøftelse og afholdelse af best. Møder i forskellige landsbyer 

 
      

 


