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Bestyrelsesmøde 
 

Dato 9. december 2021 

Tidspunkt Kl. 17.00 - 19.00  

Sted Teams 

Tilstede Birgit Christensen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Per 
Svarre Petersen, Ane Kjeldbjerg,  

Afbud  Søs Rosengren, Pia Elberg, William Bluhme, Erik Kjeldsen, Annemette Riskjær 

Referent Ane Kjeldbjerg 

Ordstyrer Kersten Bonnén 
 

 

Godkendelse af aktuel dagsorden 

 
       Beslutning: Godkendt 
 

Mødet blev holdt online og julefrokosten udsat pga. Corona situationen. Pga. den meget dårlige 
lydkvalitet på TEAMS blev en del punkter udsat. 
 

1. Evaluering valgmøde KV21  
Vi har afholdt valgmøde med fokus på landdistrikterne den 1/11-21 kl. 19.30-21.30 I Rebildcenteret 
med følgende temaer: Cykelstier, Mobildækning, Natur og friluftsliv, Offentlig transport i 
landdistrikterne og Bosætning. 
 
 
Beslutning: 
Godt møde. Mødet blev løftet betydeligt af moderator Jens Ulrich. Større fremmøde end tidligere 
valgmøder. Politikerne skyldte skylden på andre og fralagde sig ansvar. Positivt: at landsbyerne bliver 
synlige for politikerne. God model med paneldebatten.  
Landsbyrådet vil gerne gentage arrangementet ved næste kommunalvalg.  
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2. Landdistriktspolitikken – update/status 
Handleplaner for 2021-2025 
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. 

Det er på sidste møde besluttet at indarbejde ideerne fra dialogmødet (busrundturen) og de 17 
verdensmål i både vision og politik. 
Der ønskes en drøftelse inden den nye vision/handlingsplan udarbejdes. 
Udvalget (Birgit, Kersten og Merete) er i proces 
 

 Beslutning: Punktet udsættes, da udvalget endnu ikke er klar til at fremlægge deres forslag. 

Landsbyrådet takker ja til Zoe Ovesens (klimamedarbejder i Kommunen) tilbud om at hjælpe 

Landsbyrådet med arbejdet med verdensmålene.  

 

3. Medlemskab Derudad 
Vi har modtaget henvendelse fra Derudad: 
”I forbindelse med budgetlægning for 2022 er KulturenRebild interesseret 
og i særdeleshed afhængig af, at I tilskudsgivende foreninger bakker op 
om kulturformidling. Vi være taknemlig, hvis I fortsat støtter med det tilskud I gav i 2021, 
men er også særdeles velkommen til at øge det tilskuddet.” 
 
Vi er pt medlem af Kulturen Rebild, som udgiver Derudad. Vi har en halv side hvert kvartal i hvert blad 
til at skrive nyheder fra Landsbyrådet. Vi yder et tilskud på 10.000 kr. 
 
Der ønskes en drøftelse af behov/ønske om fortsat støttemedlemskab af Derudad. 

 

Beslutning: Medlemskabet fornyes og landsbyrådet + Ane skriver på skift til Derudad. Vi forpligter 
hinanden til at komme med indlæg. Der kan evt. også inddrages landsbyer til at komme med indlæg.  
FX tilbyder Aarestrup at skrive et indlæg om de kanoer, som projektpuljen har bevilliget, og de gerne 
låner ud gennem grejbanken.  
 
 
 

4. Stormøde/messe (udsat fra sidste møde) 
På årsmødet var der 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. 
 
Beslutning: Udsat 
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5. Kurser 
Det er aftalt at afholde fundraiserkursus sammen med Frivilligcenter Rebild i dette forår. Der er 
tidligere udtrykt ønske om at afholde et kursus i at oprette hjemmesider. 2 aftner a 4 timer 7.500 kr. 
 
Beslutning: Det er vedtaget at afholde kurser i oprettelse af hjemmesider for foreninger og 
borgerforeninger. Private landsbyborgere må også gerne deltage. 
 
 

6. Budget 
Der ønskes en oversigt/gennemgang af regnskab 2021 og budget 2022.  
Ane fremsender bilag. 
 
Beslutning: Udsat 
 
 

7. Status og orientering på igangværende projekter/sager 
 

a. Kunst og Fællesskaber v/Birgit. 
Der er bevilliget følgende midler fra projektet 

• 7000 kr. til Gravlevforeningen 

• 8000 kr. til Gl. Skørping 

• Møde med Horsens, St. Brøndum, Grynderup sammen med Mette Lykkeler om nyt 
projekt under Kunst og Fællesskaber 

b. Grejbanken.  
Er under udarbejdelse. Kommer på rebild.dk inden 1. januar.  

c. Projektpuljen. Opfølgning på afrapporteringer fra bevilligede midler v/Ane 
Følger pr. mail inden jul. 
 
 

 
  
Beslutning:  
 
 
 

8. Evt. 
 
 
Datoer for kommende møder: 
 
 
Besluttet: 17-20. Hver anden måned. Primært torsdag – sidste torsdag i måneden.  
 
 
27.01.2022 
24.03.2022 
16.05.2022 + Årsmøde 
 
Rundtur med politikere? Besluttes til næste møde 
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