
                                                                                    

 
Årsmøde i Landsbyrådet den 26/5 2021 kl. 19.00-21.00 

REFERAT 
Til stede:  
Dorrit Svensson – Skibsted, Lisbeth Nørgaard – St. Brøndum, Ole Nørgaard – Lyngby, William Bluhme – 
Gerding, Pia Elberg – Askildrup, Susanne Ølgaard – St. Binderup, Anne Mette Riskær – Grynderup, Steen – 
Grynderup, Merete Langeland – Gravlev, Birgit Christensen – Guldbæk, Kersten Bonnen – Aarestrup, Per 
Svarre Petersen – Sønderup, Erik Kjeldsen – Ll. Rørbæk, Lilli Brunø – Ll. Brøndum, Søs Rosengren – Solbjerg, 
Chalotte Østergaard  - Center Plan, Byg og Vej, Lotte Worup – Center Sundhed, Kultur og Fritid, Gert Fischer 
– Byrådet, Christina Rejkjær – Frivilligcentret, Sara Tornøe  -  Center Sundhed Kultur og Fritid,  
 
Velkomst 

 Formand Merete Langeland bød velkommen 
 Kort præsentationsrunde 
 Frivilligcenter Rebild: Christina Dige Rejkjær fra Frivilligcenter Rebild bød velkommen i Business 

Park Nord og Frivilligcenteret og fortalte om Frivilligcentrets arbejde.  
 
 
Afvikling af årsmøde ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
William Bluhme valgt som dirigent – stemmetællere vælges ved behov. 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet er lovligt indkaldt via mail d. 24. april 
  
2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 
Bestyrelsen har gennem de sidste par år haft fokus på at iværksætte aktiviteter, der kan være med til at 
skabe fællesskaber i landsbyerne.  



Sidste års årsmøde blev aflyst pga. corona – det har forlænget valgperioden for bestyrelsen med et år. 
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder online, og projektpuljen er blevet fordelt som vanligt.  
Bestyrelsen har indgivet høringssvar til nye politikker og til budgettet. 
Igangsatte projekter: Naturfællesskaber i landsbyerne voksede sig så stort og populært, at der nu er 
dannet en selvstændig forening – Vild med Rebild, som arbejder med at udbrede mere vild natur i hele 
Rebild Kommune.  
Et nyt projekt er sat i søen ”Kunst og fællesskaber” hvor landsbyerne kan få besøg af en kunstner, som 
kan inspirere til at lave fælles kunstneriske processer.  
Fremadrettet vil landbyrådet fortsat arbejde med at skabe flere fællesskaber. Et af de næste projekter 
er at arbejde med opbygning af grejbank med det grej, som landsbyerne har mulighed for at leje/låne til 
hinanden.  
 
3. Økonomi 

Kort gennemgang af regnskaberne for 2019 og 2020 og budgettet for 2021. Der har været – og er 
fortsat – udfordringer med CVR-numre, der går i dvale, eller mister koblingen til Nemkonto, hvorfor 
udbetalingerne ikke går igennem. Forvaltningen arbejder på at få udbetalt alle restbeløb.  
 

Regnskab 2019 Budget Forbrug Rest 
 

Fast tilskud til landsbyerne 202.400 185.291 17.109 
Projektpulje 620.626 561.407 59.219 
Landsbyrådet 55.700 41.083 14.617 

 

Regnskab 2020 Budget Forbrug Rest 
 

Fast tilskud til landsbyerne 205.800 189.337 16.463 
Projektpulje 665.868 643.908 21.960 
Landsbyrådet 56.400 52.319 4.081 

 

Budget 2021 Budget Forbrug pr. 
25.05.2021 

Rest 

Fast tilskud til landsbyerne 209.300 146.768 62.532 
Projektpulje 646.300 366.589 279.711 
Landsbyrådet 56.200 31.905 24.295 

 
4. Indkomne forslag (senest 14 dg. før) 

Vedtægtsændringer v/bestyrelsen 
Bestyrelsen har fremsat forslag om at tilføje muligheden for at afholde årsmøde virtuelt, hvis 
omstændighederne kræver det.  
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.  
 

5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter) 
På valg er: Birgit Christensen, Kersten Bonnen, Merete Langeland 



Birgit, Kersten og Merete modtager alle genvalg.   
Der var ingen modkandidater, så alle er genvalgt. 
Anne Mette Riskær, Grynderup er valgt som 1. suppleant 
Pia Elberg, Askildrup er valgt som 2. suppleant 
William Bluhme, Gerding er valgt som 3. suppleant 
 

6. Evt. 
Drøftelse om behovet for hjemmeside eller præsentation via kommunens hjemmeside. Både 
landsbyer og forvaltning arbejder på at nå frem til nogle gode løsninger.  
 
Der er rift om huse til salg mange steder i landsbyerne. De fleste oplever at der er relativt hurtig 
omsætning i markedet. 
 
Vedligehold af renovering af torve og pladser – nogle steder opleves der en forringet service fra 
driftsenheden. Er der mon generelt reduceret? Flere steder er der etableret små arbejdsgrupper, 
som tager sig af vedligeholdelsesopgaver fx i Suldrup og Nørager er indsatsen organiseret.   
 

Pause 
Landsbyrådet var vært ved et lettere traktement 

 
 
Debat 

Under debatten blev følgende emner drøftet: 
 De nye politikker og den nye kommuneplan.  

Gert Fischer orienterede kort om baggrunden for de nye politikker. Ønsket har været at lave færre 
og mere overordnede politikker for at gøre arbejdet med politikkerne simplere.  
Landdistriktsområdet er nu dækket af politikkerne Oplevelser, fritid og fællesskaber og Natur, klima 
og balance mellem land og by.  
Kommuneplanen: Strategisk planlægning for landsbyer er beskrevet relativt overordnet for at sikre 
tilpas frie rammer til at lave konkrete planer i samarbejde med de enkelte landsbyer.  
Chalotte fra Planafdelingen orienterede kort om arbejdet med kommuneplanen. Kommuneplanen 
laves med et 12års sigte, men revideres hvert fjerde år. Som noget nyt har landdistriktsudviklingen 
fået sit eget emne i kommuneplanen. 2 nye retningslinjer: Strategisk planlægning for landsbyer – for 
at sikre mangfoldige og levedygtige landsbyer.  Retningslinje der beskriver mulighederne for at 
udbygge landsbyerne. Muligheden for at udpege omdannelseslandsbyer 
Guldbæk og Aarestrup har i denne kommuneplan fået udvidet deres ramme for byggegrunde.  

 En opfordring til at holde landsbyerne attraktive ved at holde rent i grøftekanterne og måske plante 
frugttræer ved indfaldsvejene. 

 Cykelstier: Et stort ønske om at prioritere etablering af cykelstier. Spørgsmål til prioritering af 
cykelstier – og det meget langsigtede perspektiv som kan være svært for frivillige at sætte sig ind i. 

 Efterlysning af fokus på at der også er behov for et serviceniveau, der gør det attraktivt at bosætte 
sig i landsbyerne.  

 Oprydning i landsbyerne – kommunen har ikke lovgivningsmæssige beføjelser til at kræve at folk 
rydder op. Opfordring til at man lokalt tager fat og tilbyder hjælp til at rydde op. 



 De store industrilandbrug kommer til at fylde meget i landskabet – det lægger pres på landsbyerne, 
særligt de steder, hvor landmanden ikke er lokal og hvor dialogen ikke fungerer.  

 Udfordrende med tung trafik gennem landsbyerne. 
 17. august rundtur med landsbyråd og byråd – ud at se på naturfællesskaber   

 
 


