
 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Onsdag, 26. februar 2020 
Tidspunkt Kl. 17.00 - 19.00 
Sted Rådhuset Støvring, Hobrovej 110 
Tilstede Birgit Christensen, Kersten Bonnen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Per Svarre 

Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren 
Afbud  Erik Kjeldsen 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Kersten Bonnen 

 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 
       
Beslutning: Dagsorden godkendt 
 
2. Stande på events 

Det er på sidste møde besluttet, at vi deltager med en stand på de to arrangementer. Er der flere der 
har mulighed for at hjælpe? 
21/3 Åbning af klimaugerne på Støvring Bytorv: Lilli, ??,…… (Kersten og Merete er tilstede) 
 
29/3. KL 11-15. Bosætningsmesse i østklyngen: ??,??...... 
 
 
Beslutning:  
21/3 Åbning af klimaugerne på Støvring Bytorv: Lilli og Birgit (Kersten og Merete er til stede) 
29/3. KL 11-15. Bosætningsmesse i østklyngen: Søs indtil ca. kl. 13, Sara er til stede 
 
 
 

3. Landdistriktspolitikken  



Byrådet har besluttet en forenkling, der skal reducere antallet af kommunale politikker. Det betyder at 
Landdistriktspolitikker på sigt ”udgår” som en selvstændig politik og i stedet indarbejdes i hhv 
Oplevelser og fællesskaber (som er på vej i høring nu, se pkt 17 her 
https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/122/8290) og den politik, der kommer til at rumme 
Natur, plan og klima, som skal revideres/sammenskrives og vedtages inden udgangen af 2020. Den 
langsigtede plan er at politikker fremover revideres i starten af hver ny byrådsperiode, så der bliver 
længst mulig tid til at arbejde med indholdet i politikken inden en ny byrådsperiode.  
Det er fortsat hensigten, at der skal udarbejdes handlingsplaner i forlængelse af politikkerne, hvilket vil 
betyde at Landdistriktsområdet stadig kan have sin egen handlingsplan.  
Alt det her betyder at Landsbyerne og Landsbyrådet gerne skal kunne se sig selv ind i ”Oplevelser og 
fællesskaber”, og derfor er det vigtigt at nærlæse og forberede et eventuelt høringssvar.  
Deres ønskes en drøftelse af om/hvordan Landsbyrådet bedst kan bidrage til den sammenskrivning, 
som skal munde ud i en politik for Natur, plan og klima. Desuden en drøftelse af et høringssvar.  
 
Høringsbrev samt forslag til politik er vedhæftet. 
 

      Beslutning: Merete har noteret de forskellige synspunkter og udarbejder et udkast til høringssvar.   
 
4. Landsbygennemgange/Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme 

Erhvervsstyrelsen har i november 2019 udgivet en vejledning med muligheder for at pålægge ejeren 
oprydning. Se vedhæftede. 
Der ønskes en drøftelse af Landbyrådets muligheder for at hjælpe den enkelte landsby med denne 
udfordring, som stort set alle landsbyer står overfor. Kan det evt. kombineres med 
landsbygennemgangene? 
 
Sara medbringer udkast til materiale der kan sendes ud til landsbyerne.  
 
Beslutning:  
Skæmmende ejendomme – Pjece med muligheder, Landsbyrådet vil gerne modtage besked og melde 
ind til kommunen 
Sara formulerer tekst til udsendelse 
Følgende tilføjes: hvilke udfordringer (skæmmende bygninger, fraflytning, ) 
De fire kategorier – sendes ikke ud!  
Markering af fællesarealer og kommunale arealer! Kan vi se det i GIS 
 
 

5. Projektpuljen 
Disponering af midler til fællesprojekter. Hvilke projekter og hvilken økonomisk ramme? 
I øjeblikket støtter vi forlods: 
 Naturfællesskaber i Landsbyen 
 Korprojekt 
 Landsbystafetten (som er besluttet nedlagt) 
 Delebiler 

 
Beslutning:  
Naturfællesskaber: 75.000 kr. 
Korprojekt: 20.000 
Landsbystafetten: 35.000  



Delebiler: 30.000 
Petanque: 5.000  
 

6. Budget 
Der ønskes en gennemgang af regnskab 2019 og budget 2020 
 
Beslutning: Udskydes til næste møde 
 

7. Status på igangværende projekter/sager 
 
a. Landsbystafetten: Projektet er i fuld gang med svingende deltagerantal. 
Opstartsarrangementet havde ca. 30 besøgende. Fotovandring havde 8 i Gravlev og 9 i 
Aarestrup Billeder til ophængning er på vej. Rafn udstilling i Gravlev havde 97 besøgende (alt 
for mange 😉). Afslutningsarrangement med Uffe Elbæk er flyttet til mandag den 27/4 i 
Aarestrup Forsamlingshus. 
Alle arrangementer har været både gode og udbytterige.  
 
b. Naturfællesskaber i Landsbyen.  
Konkurrence om det største træ – hvordan går det? 
Behov for genudsåning? Nye landsbyer? 
Midler fra projektpulje til udsåning og vedligehold samt fællesskabende aktiviteter. Merete og 
Kersten har lavet budget jf aftale på sidste møde.  
 
c. Klima Rebild. 
   Lilli, Kersten og Merete deltager. Se ovenfor 
 
Beslutning:  
A: orientering om de afviklede arrangementer 
B: det største træ – udsættes til sommer. Kersten har aftalt med William Bluhme 
C: se andet punkt 

 
8. Årsmødet april 2020 

På sidste møde drøftede vi form og indhold, og var besluttede at fastholde skabelonen. Birgit, Merete 
og Kersten er på valg. Hvis der bliver ledige pladser, hvad gør vi for at skaffe nye medlemmer? 
  
Følgende spørgsmål skal afklares: 
- hvor skal årsmødet afholdes? 
- hvilke temaer skal drøftes/orienteres om.  
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:  



Årsmødet kunne evt. afholdes i Sønderup – Per undersøger om huset er ledigt. Alternativt i Solbjerg 
Kersten, Birgit og Merete vil alle gerne genopstille 
Udkast til program: 
. Kort info om værtsbyen 
. Dagsorden iflg. Vedtægterne 
. Drøftelse af aktuelt tema – hvad skal landsbyrådet arbejde med det kommende år – 
landsbybeskrivelserne – info om Naturfællesskab - nedrivningspuljen (evt. invitere Stine Høgh) 
 
Merete laver udkast til invitation 
 
Bestyrelsen har besluttet at møderne fortsat afholdes på rådhuset, derfor drøftes dette ikke på 
årsmødet.  
 

9. Frivilligcenter Rebild 
Der er udsendt invitation til informationsmøde og stiftende generalforsamling den 18/3. Har det 
interesse/relevans for Landsbyrådet at blive repræsenteret i bestyrelsen? 
 
Beslutning: Merete deltager i generalforsamlingen. 
 

10. Nye projekter/sager 
  
Beslutning: Intet nyt 
 

11. Fra udviklingskonsulenten 
a. Kommunikation i fremtiden 

Allan Pinnerup fra kommunikationsafd. er inviteret til at deltage i bestyrelsesmøde i marts. 
Input til hvad der skal drøftes modtages.  

 
Beslutning: Sara inviterer Allan 
 
 

12. Nyt til Derudad 
 
  Beslutning: 
Petanque skal med når vi kender dato 
Det største træ… 
Korprojekt 
Naturfællesskab 

 
13. Orientering til pressen/offentligheden 

Beslutning: Via Derudad… 
 
 

14. Evt. 
- Fotoprojekt – Merete melder tilbage at Landsbyrådet gerne videreformidler info 
- Juletur til Gelenau med venskabsbygruppen – Birgit fortalte om turen og samarbejdet generelt. Der 

arbejdes på at få gymnasiet til at opføre den musical de har oplevet i Gelenau. Der er samarbejde 
mellem nogle af kommunens skoler og børnehaver og skoler/børnehave i Gelenau. Der kommer 
muligvis en busfuld på tur hertil fra Gelenau til sommer.  

 



15. Kommende mødedatoer og –emner. 
Næste møde torsdag d. 26. marts kl. 17-21 på rådhuset 
 

 
      

 


