
 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag den 23. marts 2021 
Tidspunkt Kl. 17.00 - 20.00 
Sted ONLINE  
Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete 

Langeland, Per Svarre Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren 
Afbud   
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Birgit Christensen 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 
 
       Beslutning: Dagsorden godkendt med den tilføjelse at Projektpuljen sættes på som punkt 1A 
 
1.a Projektpuljen 
Beslutning: Der fordeles ca. 400.000 kr. til 17 meget forskellige projekter. Der gives afslag til to projekter. 
Derudover har bestyrelsen øremærket 62.500 kr. til Projekt Vild med Rebild, 50.000 kr. til projekt Kunst og 
Fællesskaber og 37.500 kr. til at tre landsbyer kan få 10.000+moms til opstart af Byens Bil. 
Til rest til fordeling i runde 2 er der ca. 180.000 kr. – hertil kommer eventuelle overførsler fra 2020 efter april 
samt eventuelle tilbageførte midler fra projekter der ikke er gennemført. Tallene tager udgangspunkt i 
budgetbeløb (se pkt. 7) + det kommunale momsafløft.  
 
2. Årsmødet 26. Maj 2021 

Udkast til Invitation vedhæftet 
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. Der er booket lokaler på Frivilligcenter Rebild. 
Birgit, Merete og Kersten er på valg. Hvis der bliver ledige pladser, hvordan skaffes så nye medlemmer? 
 

Beslutning: 
Alle genopstiller 
Sara kontakter Stine Høgh i Byg 



Kersten kontakter Torben i Sejlstrup 
Merete kontakter Pia, Askildrup 
Birgit undersøger om der er nogen i Guldbæk, der gerne vil fortælle 

 
 

3. Kunst på tværs af landsbyer 
Nu da projektet Naturfællesskaber i Landsbyen er mere eller mindre overtaget af Vild med Rebild, har 
vi besluttet at starte et nyt/tilsvarende projekt med temaet Kunst og fællesskaber. Udvalget har 
udarbejdet et projektforslag som ønskes drøftet. 
Projektforslaget er vedhæftet.  
Skal det blive en del af kulturugerne? 
 
Beslutning: Projektforslaget er godkendt.  
Birgit indkalder til næste møde 
 
 

4. Formidling af Landsbyerne 
 
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. Er de sendt ud? 
 
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. 
 
Bosætningskampagne 
Rebild Kommune har søsat en bosætningskampagne. Fremsendt på mail til bestyrelsen. Vil det give 
mening at Landsbyrådet byder ind i det arbejde? 
 
Beslutning: Sara sender resultatet af spørgeskemaer mm ud til hver enkelt landsby til kommentering og 
sørger for at der kommer på hjemmesiden.    
 
Spørgsmål vedr. mulighed for at øge bosætning i landsbyerne (ved at bygge nye huse) drøftes på 
årsmødet.  

 
5. 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: Drøftes når det er  muligt at holde fysisk møde.  
 

 

6. Verdensmål og Landsbyråd 



Skal vi arbejde med de 17 verdensmål og hvordan kan vi arbejde med dem i vores regi? 
Skal vi være en del af Klima Rebild I 2021? 
 
Beslutning: Drøftes i forbindelse med ny handlingsplan på fysisk møde. Indarbejdes fx i retningslinjerne 
for puljen. 
 

7. Budget 
Der ønskes en gennemgang af regnskab 2020 og budget 2021.  
 
Beslutning: 

Regnskab 2020 Budget Forbrug  Rest 

Landsbyer – fast tilskud 205.800 189.337 16.463 

Landsbyrådet 56.400 52.319 4.081 

Projektpulje 565.868 543.908 21.960 

 
 

Budget 2021 
Budget Forbrug pr. 

23.03.2021 
Rest 

Landsbyer – fast tilskud 209.300 130.055 79.245 

Landsbyrådet 56.200 26.913 29.287 

Projektpulje 596.800  50.000 546.800 

 
 

8. Grejbanken  
 

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: Sara arbejder med oprettelse af grejbanken i forbindelse med projektregnskaber der 
kommer ind 
 

9. Status og orientering på igangværende projekter/sager 
 

a. Vild med Rebild. Sidste nyt for sidste gang 
b. Rebild Awards (Sara) 

 
Beslutning:  
Vild med Rebild - er nu tilmeldt konkurrencen om at være Danmarks vildeste kommune.  
Rebild Awards – vi melder tilbage at Landsbyrådet er med. Sara og Merete deltager  

 
 

10. Nye projekter/sager 



 
Bustur med byrødder 
 
Beslutning:  
Årets tur tager udgangspunkt i Naturfællesskab projekterne.  
Dato: 17. august kl. 17-20 
Hele landsbyrådet (dvs. alle repræsentanter inviteres) 
Kersten laver en skitse til program 
Sara sender foreløbig invitation ud  
 

11. Fra udviklingskonsulenten 
 
Samarbejde med Frivilligcenter og de øvrige råd i kommunen om udbud af relevante kurser – vil 
Landsbyrådet være med? 
 
Beslutning: Landsbyrådet vil gerne være med. 
 
 

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: Deadline   - bladet udkommer 25. april 
Årsmøde 
Projektpulje – Sara skriver 
 
 

13. Evt. 
Venskabsbysamarbejdet med Gelenau har 25 års jubilæum. Der planlægges med et besøg fra Gelenau 
her i Rebild i sommerferien, hvis coronasituationen tillader det.   

 
 
Datoer for kommende møder: 
Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 17-21, sted følger, bestyrelsesmøde + årsmøde 
Torsdag d. 3. juni kl. 17-21, konstituerende møde + sommerarrangement 
Tirsdag d. 17. august kl. 17-20 Bustur med byrødder  
 


