
 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag den 26. maj 2021 
Tidspunkt Kl. 17.00 - 18.00 
Sted Frivilligcenter Rebild. Østre Alle 6, 9530 Støvring. Hovedindgangen 
Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Per Svarre 

Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren, 
Gæst: Lotte Holt Worup, centerchef i Center Sundhed, Kultur og Fritid  

Afbud  Kersten Bonnén 
Referent Sara Tornøe 
Ordstyrer Erik Kjeldsen 

 

Lotte Holt Worup, ny centerchef I Center Sundhed, Kultur og Fritid pr. 1.1.21 deltog i mødet. 

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

Forberedelse og klargøring til årsmødet. 
 
Beslutning: Gennemgang af dagsordenen til årsmødet. Vi er klar.  
 
 

3. Kommuneplan 2021  
Kommuneplan 2021 er i høring fra mandag d. 19. april til 14. juni 2021. Der ønskes en drøftelse og evt. 
forslag/udarbejdelse af høringssvar. 
 
Kommuneplanen kan ses på dette link: 
https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=11. 
 
 



  
 
Vedr. landdistriktsudvikling: https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/18352 
 
Der er beskrivelser af hver enkelt landsby. Der ønskes en drøftelse af: er de fyldestgørende? Er ønsket 
fra landsbyrådet om at den enkelte landsbys sjæl og udviklingspotentialer kommet med? 
 
Beslutning:  
Emner til høringssvar – cykelstier 
Vi afventer debatten på årsmødet. 
Merete laver et udkast til høringssvar og rundsender.  
 

         
4. 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: Emnet drøftes også på årsmødet.  
 Ny handlingsplan skal udarbejdes – Vi laver brainstorm på aktuelle handlinger på næste møde, 

hvorefter der udarbejdes et udkast til ny handlingsplan. Husk relationen til de 17 verdensmål jf. pkt. 6.  
 

5. Projektpuljen og Grejbanken (bilag tidligere udsendt) 
Der ønskes en drøftelse af de nye retningslinjer for projektpuljen, som er udarbejdet på baggrund af de 
indkomne forslag.  

 
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:  
Retningslinjerne tilpasses så de matcher de gældende politikker – og indeholder reference til de 17 
verdensmål jf. pkt. 6. Sara redigerer og sender udkast rundt igen.  
Der skal sættes gang i Grejbanken i forbindelse med opfølgning på regnskaber fra de foregående 
bevillinger. Vi kan gøre reklame i derudad og via mail til alle landsbyer.  
Vi fastholder, at de bevilgede midler kun kan anvendes til det, de er søgt til.  
 
 

6. Verdensmål og Landsbyråd 
Skal vi arbejde med de 17 verdensmål, og hvordan kan vi arbejde med dem i vores regi? 
Der ønskes en drøftelse inden den nye handlingsplan udarbejdes, så der er mulighed for at indarbejde 
det i visionen. Skal evt. også indarbejdes i retningslinjerne for puljen. 
 
Beslutning: 



Indarbejdes i retningslinjerne for projektpuljen. Bl.a. Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund og 
Mål 13 – Klima med det formål at synliggøre, at landsbyrådets arbejde og midler er med til at 
understøtte arbejdet med de 17 verdensmål. 
   
 

7. Budget 
Der ønskes en gennemgang af regnskab 2020 og budget 2021.  
 
Beslutning: Regnskab og budget gennemgået   - der er restbeløb på det faste tilskud til landsbyerne, 
fordi der er udfordringer med at udbetale via CVR og Nemkonto. Forvaltningen arbejder ihærdigt på at 
få pengene ud i landsbyerne.  
 

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 

 

 
8. Status og orientering på igangværende projekter/sager 

 
a. Kunst og Fællesskaber 
b. Rebild Awards (Sara). Hvordan ønsker vi at deltage? En pris? 
c.  

 
Beslutning:  
Kunst og Fællesskaber: Workshop var planlagt til d. 24. maj, men pga. manglende tilslutning 
blev arrangementet aflyst.  
Projektet sættes i gang til efteråret i stedet – i en ny form, hvor Mette Lykkegaard tager ud i de 
enkelte landsbyer. 
Hvis nogen gerne vil i gang nu, er der også mulighed for det.  
 
Rebild Awards: 
Landsbyrådet ønsker ikke at deltage i Rebild Awards med uddeling af pris 

 



9. Nye projekter/sager 
 
Bustur med byrødder 17/8 kl. 17-20 
Årets tur tager udgangspunkt i Naturfællesskabs projekterne. Hele landsbyrådet (dvs. alle 
repræsentanter inviteres). Kersten har udarbejdet program. Sara har sendt foreløbig invitation ud. 
 
 Beslutning: Invitationen sendes ud til alle landsbyrepræsentanter samt byrådet + direktør og 
centerchef. 
 
 

10. Fra udviklingskonsulenten 
 
Beslutning: Drøftet under andre punkter.  
 
 

11. 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: Grejbank, årsmøde, kunst og fællesskaber, projektpuljen  
 

12. Evt. 
Intet under eventuelt 
 
Datoer for kommende møder: 
 
Tirsdag d. 17. august kl. 17-20 Bustur med byrødder  
Sommerarrangement 8. september kl. 16-20 
 
Yderligere datoer fastlægges af ny bestyrelse. 
   


