
 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag den 8. februar 2021 
Tidspunkt Kl. 17.00 - 20.00 
Sted ONLINE 
Tilstede Birgit Christensen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Per 

Svarre Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren 
Afbud  Erik Kjeldsen 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Birgit Christensen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 
 
       Beslutning: Dagsorden godkendt 
 
 
2. Årsmødet 26. Maj 2021 

Årsmødet skal afholdes, da det blev aflyst I 2020, og vi skal i god tid have en plan B, hvis det stadig ikke 
er muligt at afholde fysisk. 
 
Følgende spørgsmål skal afklares: 
 hvor skal årsmødet afholdes? 
 hvilke temaer skal drøftes/orienteres om. 
 Hvis plan B, hvem kan levere den tekniske løsning? 
 På sidste møde drøftede vi form og indhold, og besluttede at fastholde skabelonen. Birgit, Merete 

og Kersten er på valg. Hvis der bliver ledige pladser, hvordan skaffes så nye medlemmer? 

 
Temaer kunne fx være: 
 Drøftelse og afholdelse af best. Møder i forskellige landsbyer – kombineret med dialog med 



landsbyen? 
 Hvad skal Landsbyrådet arbejde med i de kommende år? 
 Nedlæggelse af Landdistriktspolitikken – invitere Claus Holm/Gert Fischer til oplæg? 
 Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme. 

 
Orientering kunne fx være: 

 Naturfællesskaber i Landsbyen  
 
Beslutning:  
Dato: 26. maj 
Sted: Frivilligcentret (til den tid er der nogen som kan hjælpe med teknikken, hvis der fx skal 
stemmes digitalt) Hvis nødvendigt et møde, hvor det er kombineret online og fysisk møde. 
Forslag til vedtægtsændringer, der indføjer muligheden for at afholde årsmøde digitalt skal 
udarbejdes og sendes ud med dagsordenen. 
Emner til dagsordenen: 

 De nye politikker – hvad er de politiske overvejelser bag? Og hvad forventer politikerne at 
landsbyrådet arbejder med? 

 Landsbyfællesskaber – gode eksempler (Eksempler: natur, kunst, kor, ”seniorservice” etc.) 
 Kunst i landsbyerne – et nyt projekt, der skaber fællesskaber (og landsbyrådets bidrag til 

Kulturugerne)  
 
Til næste gang:  
Merete laver udkast til invitation 
Alle overvejer mulige oplægsholdere ift. gode eksempler 
 

3. Frivilligcenter Rebild 
Ønsker vi et medlemskab (100 kr./år) af frivilligcenter Rebild? 
 
Beslutning: 
Ja, Landsbyrådet vil gerne tegne medlemskab af Frivilligcenter Rebild. 
Merete sørger for at tegne medlemskab på Landsbyrådets vegne  
 

4. Kunst på tværs af landsbyer 
Nu da projektet Naturfællesskaber i Landsbyen er mere eller mindre overtaget af Vild med Rebild, er 
der forslag om at starte et nyt/tilsvarende projekt med temaet lokal kunst.  
Er der interesse for det? 
Hvem vil gå med ind i planlægningen? 
 
Beslutning: 
Arbejdsgruppe Birgit, Merete og Lilli: Gruppen laver et oplæg som kan drøftes på næste møde, så det er 
klar til at præsentere på årsmøde. Merete indkalder til møde. 
 

5. Formidling af Landsbyerne 
Der ønskes en samlet drøftelse af hvordan info om landsbyerne bedst formidles, herunder af 
Foreningsportalen (https://forening.rebild.dk/), hjemmeside og svar fra landsbygennemgange  
 



Kan det have interesse for den enkelte landsby at få sine foreninger profileret i alle fora?. Der vil også 
blive en oversigt/portal på Frivilligcenter Rebilds hjemmeside. 
 
Vi har tidligere besluttet at gå efter en løsning, hvor de fælles informationer samt et ”visitkort” (med 
info fra bl.a. spørgeskemaundersøgelsen) for hver landsby bliver en del af den kommunale hjemmeside. 
Hvor langt er det? 
  
Landsbyrådet og de enkelte landsbyer kan lægge arrangementer ind på kulturen.net, så kommer 
de med i aktivitetskalenderen og (hvis relevant) i Derudad. 10.000 kr/år. Vil vi fortsætte med det? 
 
Vil vi benytte kommunens facebookside til at dele informationer/historier fra landsbyerne? 
 
Skema er rundsendt til alle landsbyer og besvaret. Der ønskes en drøftelse af de indkomne svar fra 
landsbyerne. Hvad kan konkluderes og hvad skal offentliggøres? 
Oversigt vedhæftet/fremsendt fra Sara. 
 
Beslutning:  
Landsbygennemgange: der er nu lavet en side pr. landsby ud fra besvarelser af spørgeskema og div. 
anden info. Oplysningerne kommer til at indgå i kommuneplanen. 
Siderne sendes ud til hver enkelt landsby, som får mulighed for at komme med inputs/rettelser inden 
det lægges på rebild.dk 
 
Foreningsportalen og Frivilligcenter Rebild hjemmeside: begge steder kan alle foreninger der ønsker det 
synlige. Foreningsportalen er under ombygning blandt andet med en bedre søgefunktion, så det bliver 
muligt at se hvilke foreninger, der er hjemmehørende i hvilken landsby. 
 
Derudad: Landsbyrådet tegner abonnement for 2021 
 
Facebook: gode historier fra landsbyerne kan deles på kommunens facebookside gennem Sara. 
Historierne skal kunne vinkles eller tilføjes en ”kommunal vinkel” fx en henvisning til Landsbyrådet eller 
foreningsportalen. 
 

6. Landdistriktspolitikken – update/status 
Rebild Kommune har valgt at lave en meget overordnet politik for området kultur- og fritid: ’Oplevelser, 
Fritid og Fællesskaber’, der dækker vores område. 

 Vi har tidligere fremsendt høringsbrev og anført, at vi ikke rigtig kan se landsbyrådet i denne politik. 
Skal vi udarbejde vores egen politik/vision? Der ønskes en drøftelse af mulighederne og en status på 
vores nuværende handleplan. 

 
 Beslutning: 

Punktet drøftes på næste møde. Den vedtagne politik + den gamle handleplan sendes ud.  
 

7. Budget 
Der ønskes en gennemgang af regnskab 2020 og budget 2021. Oplæg fra Sara vedhæftet. 
 
Beslutning:  
Der er endnu ikke forbrugt midler i 2021, derfor er tal fra seneste møde gældende.  
 



Vi skal have informeret om Byens bil – der lægges op til at ansøgninger kan modtages løbende. 
Landsbyrådet kan give 10.000 + moms til tre biler pr år. Sara skriver ud om muligheden. 
 
 

8. Grejbanken – foreslås udsat til førstkommende fysiske møde 
 

Forslag om at igangsætte en indsats for at få Grejbanken til at virke, så landsbyerne begynder at 
benytte alle de faciliteter, der er i de enkelte landsbyer.  Formålet er at midlerne til uddeling udnyttes 
optimalt, så hver landsby ikke har faciliteter stående, som kun sjældent bruges. 
 
Beslutning:  
Der er gang i arbejdet med at samle grej på en liste. Det drøftes på næste møde, hvordan vi får skabt 
opmærksomhed om det, når det er tilgængeligt på hjemmeside eller foreningsportal. 
 

9. Status og orientering på igangværende projekter/sager 
 

a. Vild med Rebild – nyt projekt (Kersten) 
i. TMU har bevilget 200.000 pr år de næste 3 år. Der er mange andre ansøgninger ude 

hos forskellige fonde.  
ii. Der er fuld gang i projekter og aktiviteter – 17 delprojekter er på tegnebrættet – fx Vild 

byttedag hvor familier kan bytte stiklinger af vilde planter 
iii. Kersten knokler derudad.  
iv. Der er indgået samarbejdsaftale med Frivilligcentret om at en projektleder kan være 

ansat under Frivilligcentret.  
 

b. Naturfællesskaber i Landsbyen (opdatering Kersten+Merete) 
i. Indgår i Vild med Rebild nu 

 
c.  Hele Danmarks familieklub https://www.youtube.com/watch?v=AUfZXFeuews 
 Landsdækkende tilbud (Merete) 
 
d. Rebild Awards (Sara) 
Der efterspørges en repræsentant fra Landsbyrådet til Rebild Awards/Frivillig Fredag i 2022? 
 
Beslutning:  
Merete og Sara deltager i møde 

 
 

10. Nye projekter/sager 
  
Beslutning: Vi har gang i tilstrækkeligt pt.  
 

11. Fra udviklingskonsulenten 
 
Beslutning: 
Gå-værter – sendes ud til alle landsbyer 
Kulturuger – sendes ud til alle landsbyer 
Tidspunkt for udbetaling af årligt tilskud – skal det rykkes hen på året, så det er efter, de fleste 
bestyrelser har holdt generalforsamlinger?  



VI fastholder at det sendes ud først på året. 

 
 

12. Nyt til nyhedsbrevet/orientering til pressen/Derudad 
 
Vi er medlem af Kulturen Rebild, som udgiver Derudad. Vi har en halv side hvert kvartal i hvert blad til 
at skrive nyheder fra Landsbyrådet.  
 Ideer til næste blad. 

 
  Beslutning: 
Merete laver udkast 

 
 

13. Evt. 
 
Birgit orienterede om Venskabsbysamarbejdet. Der er planlagt besøg fra Gelenau til sommer.  

 
Kommende mødedatoer og –emner. 
 
 

  

Bustur med byrødder 
 
Der ønskes en evaluering og nytænkning af konceptet. 
Punktet er udsat fra sidste møde. 
Det er besluttet, at vi laver en tur i 2021, 31. maj kl. 17-20. – i august med temaet 
Naturfællesskabsprojekter. Sara sender forslag til dato som matcher den politiske mødekalender.  
  

 
 

Datoer for kommende møder: 
Tirsdag d. 23. marts kl. 17-20, mødelokale 2A, Rådhuset Støvring 
Onsdag d. 26. maj kl. 17-21, sted følger, bestyrelsesmøde + årsmøde 
Torsdag d. 3. juni kl. 17-21, konstituerende møde + sommerarrangement 


