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Referat  
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag den 8. sept 2021 

Tidspunkt Kl. 17.00 - 18.00 efterfølgende sommerarrangement 

Sted Naturskolen, Røde Mølle vej 18, 9520 Skørping 

Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnén, Lilli Brunø, Merete 
Langeland, Per Svarre Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren, Ane Kjeldbjerg 

Afbud   

Referent Ane Kjeldbjerg 

Ordstyrer Merete Langeland 
 

 

Velkommen til Ane Kjeldbjerg, som fremadrettet overtager Saras opgaver. 

Godkendelse af aktuel dagsorden 

 
       Beslutning:  
 
1. Evaluering af årsmødet 26. Maj 2021 

 
Vellykket. Gode diskussioner. Dog fremtidigt mere skarp på behovet for emne/foredragsholdere. 14 
landsbyer ud af 34 repræsenteret.  
 
Beslutning: Suppleanter skal fremover inviteres til at deltage i landsbyrådets møder 
 
 

2. Kommunevalg 2021  
Valgmøde med fokus på landdistrikterne den 1/11-21 kl. 19.30-21.30. 
Lokale: Biografen, Rebildcentret. Alternativt: Siem forsamlingshus. 
Temaer: Skabe fokus på landsbyrådet. Landdistrikter, cykelstier osv. 
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Jens Ulrich vil gerne være moderator.  
Invitere spidskandidaterne.  
Leon Sebbelin har sagt ja til at komme.  
8 partier stiller op. Der skal være 8 pladser til dem. 
Mail sendes til politikerne.  
PR: Ane laver annonce og får den i lokalaviserne + Facebook to uger før.  
 
  
 

       
3. 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. 

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: Udsat 

 

4. Projektepuljen og Grejbanken (bilag tidligere udsendt) 
 
Beslutning vedr. projektpuljen: Ane meddeler landsbyerne, at der er ansøgningsfrist d. 1. oktober. Og 
hvor mange penge, der er tilbage.  

 
Beslutning vedr. grejbanken: Landsbyrådet vil kun stå for informationerne om hvem, der har hvilket 
grej og deres kontaktoplysninger.  
 
 

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

6. Status og orientering på igangværende projekter/sager 
 

a. Kunst og Fællesskaber 
b. Evaluering af Rundtur med Byrødder. Meget vellykket. Men punktet udsættes. 
c. Birgit og venskabsbysamarbejdet:  

Beslutning: Træder ud af samarbejdet og det besluttes, at landbyrådet ikke længere vil være 
med. 
 

 
7. Nye projekter/sager 
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A. Der er fremsat ønske på årsmødet om at afholde kurser for landsbyboerne på følgende 

emner: Fundraising og hjemmeside. Eventuelt i samarbejde med Frivilligcenter Rebild.  
Beslutning: samarbejde med Frivilligcentret om kurser. 
 

B. Frivillig hjertestarter kursus. Birgitte Wilsted Simonsen har tilbudt at afholde 
hjertestarterkursus til reduceret pris i alle de landsbyer, som har en hjertestarter hængende: 
Beslutning: Skrive til landsbyerne, om de er interesseret i et hjertestarterkursus v. Birgitte 
Wilsted Simonsen. Merete skriver det i Derudad.  
 

C. Forespørgsel fra Frivilligcenter Rebild på overtagelse af pavilliontelte (6 stk. 1500 kr) til udlån 
i landsbyerne. Grejbank 
Beslutning: Nej tak til at købe Frivilligcentrets pavillontelte 
 

D. Krigens Sange. Projektforslag om fokus på besættelsestidens indflydelse i lokalområdet. Som 
tilbud til landsbyerne 
Ca. 6-7 landsbyer, der er skrevet sange om. Ca. 20.000. Peter Borup. De tager ud til den enkelte 
landsby og fortæller og synger. Udsættes til næste gang. Merete finder mere info og sender til 
landsbyrådet. 

 
8. Fra udviklingskonsulenten 

 
Ane overtager Saras rolle, fordi Sara har fået en anden stor opgave.  
 
 

9. 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 finder på… 
 

10. Evt. 
 
 
Datoer for kommende møder: 
 
Besluttet: 17-20. Hver anden måned. Primært torsdag – sidste torsdag i måneden.  
 
Mødedatoer: 
Onsdag d. 27. oktober 
Torsdag d. 9. december 
Torsdag d. 13. januar 
Torsdag d. 10. februar 
 
 
 
 


