Bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt
Sted
Tilstede

Afbud
Referent
Ordstyrer

Onsdag den 27. oktober 2021
Kl. 17.00 - 20.00
Rådhuset, Hobrovej, Støvring
Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnén, Lilli Brunø, Merete
Langeland, Per Svarre Petersen, Søs Rosengren, Pia Elberg, Annemette
Riskjær, Ane Kjeldbjerg
Ane Kjeldbjerg
Kersten Bonnén

Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Godkendt
Herefter velkomst til de to suppleanter Annemette Riskjær og Pia Elberg.
1. Evaluering af årsmødet 26. Maj 2021
Form og indhold. Afholdelse på Frivilligcenter Rebild.
Beslutning:
Dette blev vendt på sidste møde
2. Kommunevalg 2021
Vi afholder valgmøde med fokus på landdistrikterne den 1/11-21 kl. 19.30-21.30 I Rebildcenteret.
Arrangementet er annonceret.
Deltagere i panel:
Inviteret
Leon Sebbelin
Tommy Degn
Gert Fisher

deltager
ja
ja
ja

Parti
Radikale
Dansk Folkeparti
Venstre
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Jeanette Sagan
Lisbeth Nørgård

Hans Christian Gramkov Nielsen
Bent Skovgaard Olsen
Gitte Bundgaard Andersen
Morten Lem

ja
ja
ja
ja
?
ja

Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Den Sociale Fællesliste
Enhedslisten
Nye Borgerlige
Socialdemokratiet

Temaer:
• Cykelstier
• Mobildækning
• Natur og friluftsliv
• Offentlig transport i landdistrikterne
• Bosætning

Drøftelse af spørgsmål til dette og andre valgmøder med henblik på at sætte fokus på landdistrikterne i
KV21.
Forplejning: Øl/vand. Snack?
Beslutning:
Ulrichs oplæg i bio + politikernes oplæg der. Så øl og vand i caféen, og paneldebatten foregår i
debatten.
De har på forhånd fået emnerne
Rød- og hvidvin fra Gravlevforeningen.
Rebildcentrets adresse: Røde Møllevej 4.
Ane deler facebookopslag og nævner de fem diskussionspunkter.
Ane skriver referat af hovedpunkter.

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:
Landsbyrådet vil formulere sin egen politik og handleplan.
Der nedsættes udvalg, som arbejder videre med den tidligere handleplan.
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Handleplanen sendes ud med referatet.
Udvalg: Birgit, Merete og Kersten laver oplæg og sender med dagsorden ud til næste møde.
De 17 verdensmål indarbejdes i politikken.
4. Projektpuljen
Behandling af indkomne ansøgninger på baggrund af udvalgets indstillinger.
Beslutning:
Alle ansøgere fik bevilget det ønskede beløb, dog max 75.000. Foreningen Rødderne blev bevilget 500
kr. mere end de havde ønsket.
5. Grejbanken (bilag tidligere udsendt)
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.
•
•
•

det kunne være status for landsbyer at have det grej, som andre landsbyer efterspørger og at
låne/leje-aktiviteter kunne give anledning til netværk på tværs af landsbyer
landsbyer hjælpes i gang med hjemmeside, hvor et fast punkt er ”grej vi lejer/låner ud” incl.
kontaktoplysninger
hvert år ifm. Landsbyrådets årsmøde laves en liste med oplysninger om, hvilke projekter i hvilke
landsbyer, der har modtaget støtte med stjernemarkering, hvis det har medført indkøb af grej,
der kan lånes/lejes af andre.

Beslutning:
Ane: Tjek ansøgninger 2 år tilbage. Fra 4/4 2019
Starter den op med de ansøgninger fra i år.
Snak med Sara. Hvor meget har hun lavet.
Merete: Grejbank: grej + sted + telefonnummer + kontaktperson. På kommunens side under
landsby…
Lave fane
Afrapportering skal systematiseres i ecxelarket for bevillinger. Der krydses af ved dem, der har
afrapporteret. Deadline. Tjek. Dem, der ikke melder tilbage. De kontaktes.

6. Budget
Der ønskes en oversigt/gennemgang af regnskab 2021 og budget 2022.
Beslutning:
Gennemgået
7. Status og orientering på igangværende projekter/sager
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a. Kunst og Fællesskaber. Herunder behandling af forespørgsel fra Gravlev.
b. Evaluering af Rundtur med Byrødder. Drøftelse af dialogspørgsmål.
Beslutning:
a. Ny ansøgning til Kunst og fællesskaber. Gravlevforeningen. Kogekunst. Vil lave gourmetkunst.
Kok og kokkemedhjælper – Dennis Juul fra Textur i Aalborg.
Landbyrådet beder om udspecificering af, hvad pengene skal bruges til. Da arrangementet først
skal foregå efter nytår, skal de søge i runde 1 i foråret.
b. Udvalget for vision og handleplan tager udgangspunkt i notaterne fra dialogen til rundturen med
byrådet.

8. Nye projekter/sager
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.
B. På årsmødet var der også forslag om afholdelse af et stormøde/en messe, for at promovere
livet i Rebilds landsbyer. Fx plancher, hvor landsbyerne præsenterer sig selv, hvor man kan
mødes på tværs af landsbyer og med potentielle tilflyttere. Evt. kombineret med en eller flere
workshops, hvor man kan få inspiration og hjælp til udarbejdelse af materialer og plakater,
beach-flag eller lignende.
C. Krigens Sange. Projektforslag om fokus på besættelsestidens indflydelse i lokalområdet. Som
tilbud til landsbyerne. Tilbud tidligere fremsendt

Beslutning:
A. Kursus om fundraising har netop været afholdt. Landsbyrådet vil lave kursus om hjemmesider
næste år.
B. Udsættes til næste møde
C. Idéen bortfalder
9. Fra udviklingskonsulenten

Beslutning:
Ikke noget nyt

10. 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.
• Drøftelse af behov/ønske om fortsat støttemedlemskab af Derudad.
Beslutning:
Udsættes til næste møde
11. Evt.
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Julefrokosten afholdes på rådhuset med juleplatte.
9.december
Se flere datoer nedenunder = de røde tal

Datoer for kommende møder:

Besluttet: 17-20. Hver anden måned. Primært torsdag – sidste torsdag i måneden.

09.12.2021
27.01.2022
24.03.2022
26.05.2022 + Årsmøde: 17.00-19 + 19-21.00 (årsmødet)
Ane lægger i kalenderen.
Rundtur med politikere? – blev ikke aftalt
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