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Referat – Årsmøde i Landsbyrådet 
 
Tid og sted 16. maj 2022, kl. 19.00-21.00 

Ll. Brøndum Forsamlingshus, Ll. Brøndumvej 7, Ll. Brøndum, 9574 Bælum 

Tilstede Sonja Paulsen (Horsens), Finn Hybjerg Hansen (Oplev), Ole Nørgaard (Lyngby), 
Børge Nielsen (St. Brøndum), Birthe Nielsen (St. Brøndum), Lisbeth Nørgaard 
(St. Brøndum), William Bluhme (Gerding), Sofie Vandborg (Gerding), Allan 
Jensen (Gerding), Dorrit Svensson (Skibsted), Annemette Riskær (Grynderup), 
Merete Langeland (Gravlev), Birgit Christensen (Guldbæk), Lilli Brunø (Ll. 
Brøndum), Per Svarre Petersen (Sønderup), Søs Rosengren (Solbjerg), Sara 
Tornøe (CSKF, ref.)  

Afbud  Kersten Bonnen (Aarestrup), Erik Kjeldsen (Ll. Rørbæk), Pia Elberg (Askildrup), 

Referent Sara Tornøe (CSKF) 

 

 

Velkomst v/formand Merete Langeland 

Merete bød velkommen på vegne af landsbyrådets bestyrelse 
Herefter en kort præsentationsrunde 
 

Afvikling af årsmøde ifølge vedtægterne 

  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

William Bluhme valgt som dirigent 

Besluttet at stemmetællere først vælges, hvis det viser sig nødvendigt. 

Dirigenten konstaterede at Årsmødet er rettidigt indkaldt via mail til alle landsbyer d. 

23. april, og at Årsmødet er beslutningsdygtigt jf. vedtægterne 

 

2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 

Merete Langeland informerede og var omkring følgende punkter i sin beretning:  

• Vision og handleplaner for Landsbyrådets arbejde inkl. arbejdet med de 17 

verdensmål. Landsbyrådet har ønsket at lave et konkret arbejdsredskab efter 

landdistriktsområdet blev en del af den meget overordnede politik for 

Oplevelser fritid og fællesskaber. 

• Landsbyrådet var vært for et Valgmøde op til kommunalvalget. 50-60 deltagere 

og god debat.  

• Projektet Naturfællesskaber i landsbyerne, som fik vokseværk og er nu blevet 

til foreningen Vild med Rebild.  

• Fælles korprojekt – øvedage i flere landsbyer og en fælles koncert. 
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• Kunst og fællesskaber er det nyeste projekt – mange landsbyer er allerede 

med, men der er plads til flere. 

• Samarbejde med Frivilligcentret: fundraising, hjemmesidekursus (udbydes igen 

i efteråret). Planlægning af Frivilligfestival i efteråret – mere info om dette 

følger. 

• Debat om definitionen af en landsby og overvejelser om mere samarbejde med 

lokalrådene i byzonebyerne – måske et årligt fællesmøde 

• Energifællesskaber – et samarbejde med UCN med det formål at drøfte 

mulighederne for optimering af energiforbrug for den enkelte husstand i 

landsbyerne. 

• Grejbank – hvor landsbyernes grej kan lånes af hinanden. Kan findes på 

rebild.dk 

• Uddeling af midler fra projektpuljen, ca. 600.000 om året 

• Rundtur med byrådet til projekter i landsbyerne – landsbyrådets 

repræsentanter er også inviteret 

• Landsbyrådet har medlemskab af bladet ”derudad”, som husstandsomdeles i 

hele kommunen. Bidrag til indhold til bladet er velkomne 

• Venskabsbyarbejdsgruppen - Landsbyrådet har hidtil haft en repræsentant i 

gruppen, men pt er der ingen som har ønsket at deltage  

• Valg af nye medlemmer til bestyrelsen er udfordret at mange af de lokale 

repræsentanter allerede ”har taget deres tørn” 

• Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.  

 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Økonomi 

Gennemgang af regnskab for 2021 og budget for 2022 – vedlagt som bilag til referatet.  

 

Budget og regnskab blev godkendt. 

 

I forlængelse af formandens beretning og punktet om definitionen af en landsby, var 

der spørgsmål til fordelingen af det faste tilskud.  

Alle bysamfund, der ikke er udpeget som byzoneby i kommuneplanen er i princippet 

landsbyer. Tilskud udbetales til de landsbyer, som har en borgerforening/landsbylaug 

til at repræsentere sig i landsbyrådet. I sin tid er der optalt hvor mange husstande, der 

hører til hver enkelt landsby inkl. opland.   
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Det er et ønske fra årsmødet, at der kommer mere klarhed over definitionen af 

landsbyer. 

 

  

4. Indkomne forslag (senest 14 dg. før)  

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter) 

På valg er: Erik Kjeldsen, Lilli Brunø, Søs Rosengren, Per Svarre Petersen 

 

Søs Rosengren, Solbjerg - modtager genvalg 

Per Svarre Petersen, Sønderup - modtager genvalg 

Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk - ønsker ikke at modtage genvalg 

Lille Brunø, Ll. Brøndum - ønsker ikke at modtage genvalg 

 

Nye kandidater til bestyrelsen: 

Annemette Riskær, Grynderup - valgt 

Sofie Vandborg, Gerding - valgt 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Merete Langeland, Gravlev 

Birgit Christensen, Guldbæk 

Kersten Bonnén, Aarestrup 

Søs Rosengren, Solbjerg 

Per Svarre Petersen, Sønderup 

Annemette Riskær, Grynderup  

Sofie Vandborg, Gerding  

 

Som suppleanter blev følgende valgt:  

Sonja Paulsen, Horsens - 1. suppleant  

Finn Hybjerg Hansen, Oplev - 2. suppleant 

Pia Elberg, Askildrup - 3. suppleant 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
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6. Evt. 

Forslag om vedtægtsændring, så bestyrelsen ikke bliver begrænset af, at der kun kan 

være et bestyrelsesmedlem fra hver landsby – evt. en mulighed for at suppleanter 

gerne må være ”dubletter” 

 

Spørgsmål til politisk repræsentation i udvalget – det er der i flere andre kommuner.  

Der har ikke været tradition for politisk deltagelse i Landsbyrådet, men der er jævnligt 

dialog med politikerne fx på rundtur til landsbyerne og ved dialogmøder.  

 

Salg/finansiering af boliger i landdistrikterne – er fortsat en udfordring mange steder. 

Projektpuljen er med til at sikre aktiviteter i landsbyerne, som kan gøre det mere 

attraktivt at flytte til. Et emne for Landdistrikternes Fællesråd.  
 

 

Oplæg og debat 

 

Kunst og Fællesskaber 

Birgit Christensen fortalte om projektet Kunst og Fællesskaber, som er et åbent projekt for 
alle landsbyer. Der er afsat 50.000 kr. af projektpuljemidlerne i 2022.  
Nyt inspirationsarrangement med kunstner og inspirator Mette Lykkegaard 9. juni i Gravlev. 
Der sendes info til alle landsbyer på mail. 
Link til inspirationsvideo: https://fb.watch/d4oLyXtE1r/ 
 

Landsbyrådets vision/handleplaner for de kommende år 

Formuleret på baggrund af et ønske om at have et konkret arbejdsredskab 
Indsatsområderne er udsprunget af dialog på årsmødet i 2021. 
Vedhæftes referatet. 
 
Debat:  

Input til konkret handling: nedrivningspuljen som konkret redskab til at fremme bosætning. 
Det er ”store” punkter, som kræver at der er politisk opbakning til at gennemføre. 
Drøftelse af potentialerne i at lave flere landsbyklynger – gerne på initiativ fra landsbyerne 
men med kommunen som facilitator. 
Er Landsbyrådet synlige nok for landsbyerne – ved de hvad de kan få og kan få indflydelse 
på gennem Landsbyrådet? – sikkert ikke, men hvordan kommer vi bedst muligt i kontakt? 
Drøftelse af løsningsmuligheder, som landsbyrådet overvejer.   
 

 

 

 



Økonomi landsbyrådet

Fast tilskud

Budget Forbrug Samlet resultat

209.300                                                                                    192.556            16.744             

Budget Forbrug Samlet resultat

56.200                                                                                      45.530              10.670             

Budget Forbrug Samlet resultat

646.033                                                                                    599.672            46.361             

Budget 2022

Fast tilskud

Oprindeligt budget/budget inkl. overførsel fra 2021 Forbrug Samlet resultat

212.700/229.444 132.938            96.506

Landsbyrådets drift

Oprindeligt budget/budget inkl. overførsel fra 2021 Forbrug Samlet resultat

56.500/67.170 28.673              38.497             

Projektpulje

Oprindeligt budget/budget inkl. overførsel fra 2021 Forbrugt d.d Samlet resultat

595.000/641.361 556.494            84.867             

Regnskab 2021

Landsbyrådets drift

Projektpulje

Uddeles primært efter ansøgning til Projekter i landsbyerne,  bestyrelsen disponerer til fælles projekter. 

Udbetales til alle medlemslandsbyer 3000+32 kr pr husstand (i 2021)

Kontingent til landdistrikternes fællesråd, mødeforplejning, rundtur, kørsel, hjemmeside

Uddeles primært efter ansøgning til Projekter i landsbyerne,  bestyrelsen disponerer til fælles projekter.

Udbetales til alle medlemslandsbyer 3000+33 kr pr husstand (i 2022)

Kontingent til landdistrikternes fællesråd, mødeforplejning, rundtur, kørsel, hjemmeside
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Vision for Landsbyrådet Rebild Kommune 
 

 

 

 

 
Landsbyrådet er koordinerings- og kontaktorgan for samarbejdet mellem landsbysamfundene og kommunen. 
Landsbyrådet refererer til Kultur- , Fritids- og Sundhedsudvalget og fungerer som høringsorgan på vegne af alle landsbysamfund. 

Landsbyrådets består af en repræsentant for hvert af de landsbysamfund, der ønsker at være med i rådet. Rådet vælger på årsmødet en bestyrelse på syv 
personer, i daglig tale omtales bestyrelsen ofte som Landsbyrådet. 

Bestyrelsesmøderne er et forum for ideudvikling og sparring. Her koordineres bestyrelsens aktiviteter og samarbejder, der alle har til formål at gavne 
udviklingen i landdistrikterne. På det strategiske plan arbejder Landsbyrådets bestyrelse med følgende:  
    

 Medvirker til udarbejdelse og implementering af landdistriktspolitik og handleplaner 

 Markerer sig i den politiske og offentlige debat til gavn for udviklingen i landsbyerne  

 Tager initiativ til nye tiltag og projekter, der kan styrke fællesskabet i og mellem landsbyerne.  

 Tager stilling til overordnede strategier og politikker på vegne af alle landsbyer - og afgiver høringssvar hvor det er relevant 

 Prioriterer hvordan midlerne i Projektpulje til landsbyer med opland skal anvendes   

 Samarbejder med landsbyråd i andre kommuner om fælles projekter og erfaringsudveksling 
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Vision 

Vi vil styrke det lokale fællesskab ved at fremme aktiviteter og udvikling både i den enkelte landsby og landsbyerne i mellem, samt arbejde for en kommune i 

balance, hvor alle dele af kommunen er præget af gode muligheder for at bo og leve og af gode vilkår for det lokale erhvervsliv.  

 

Mission 

Landsbyrådets mission er at være behjælpelig med at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for alle landsbyer i Rebild Kommune. Vi vil 

skabe mere synlighed og fokus på landdistrikterne hos Rebild kommune og byråd.  

Vi vil tage udgangspunkt i 

• Byernes styrker og forskelligheder 

• Fremme lokale initiativer, der styrker fællesskab og samarbejde 

• Understøtte de lokale samlingssteder 

• Sikre en velfungerende fysisk og digital infrastruktur 

 

Indsatsområder 

1. Bosætning 

2. Cykelstier 

3. Mobildækning 

4. Natur og friluftsliv 

5. Infrastruktur 

6. Forsyningssikkerhed for el, vand og varme 

 

Bæredygtighed 

Landsbyrådet vil i alle sammenhænge have fokus på bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Alle indsatser vil tage udgangspunkt i disse og Landsbyrådet vil 

derfor vurdere alle indsatser i et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv med særligt fokus på verdensmålene 11,13,15 og 17.  
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Handleplaner  
 
 

Udfordring Handleplan Konkret vil vi Verdensmål 
1. 
Bosætning 
Det er svært at (pga 
låneoptag) at 
købe/sælge huse i 
landdistrikterne 
 
Etablering af flere 
Klyngesamarbejde 

Vi bakker op om de lokale skoler, daginstitutioner, 
butikker mv. og at landsbyerne skal fremmes som 
attraktive bosteder. Dannelse af landsbyklynger til 
fremme af bosætning. At landsbyerne så vidt muligt 
understøttes af kollektiv trafik- og energiforsyning samt 
digital infrastruktur. 
Vi støtter op om for at få flere mindre boliger, som er 
egnede for pensionister, så folk kan blive boende i 
lokalområdet hele livet. 
 

Deltage/påvirke landdistrikternes 
fællesråd. 
 
Støtte nye lokale samlingssteder 
økonomisk 
 
Aktivt medvirke til at sætte skub i 
udviklingen af Seniorboliger fx ved 
hjælp af orienteringsmøder. 
 
Hjælpe med til at igangsætte 
initiativer for børnefamilier. Fx 
legestue, legepladser. 

11. Bæredygtige byer og 
lokalsamfund 

Levende lokalsamfund bidrager til 

fællesskaber og fleksibilitet i 

udnyttelsen af den eksisterende 

boligmasse, så der potentielt kan 

opnås en bedre arealudnyttelse 

ved bosætning. Derudover 

understøttes bæredygtige 

løsninger som deleordninger. 

Mindre boliger er en vigtig del af 

den bæredygtige udvikling, da 

færre kvadratmeter betyder et 

mindre miljømæssigt aftryk. 

2.  
Cykelstier 
Der mangler et 
sammenhængende net 
af cykelstier i hele 
kommunen. 
 
 

Opfordre landsbyerne til at søge om cykelstier. Påvirke 
det politiske system til at opprioritere etablering af flere 
cykelstier. 

Afholde årligt møde med 
kommunens Afdeling Veje og 
Grønne Områder 
(TMU). 

13. Klimaindsats 

Flere cykelstier forventes at 

bidrage til en stigning i cykling 

som mobilitetsform. Miljømæssigt 

medvirker det til minimeret CO2-

udledning når bilkørsel erstattes, 

mens den sociale bæredygtighed 

understøttes af øget sundhed og 

trivsel.   

 
3. 
Mobildækning 
Der mangler 
mobildækning i en del 
områder i Rebild 
Kommune 

Vi støtter op om bedre mobildækning gennem 
opstilling af flere mindre sendere på steder, hvor de 
ikke skæmmer lokalmiljøet.  
 

Landsbyrådet er gerne behjælpelig 
med råd og vejledning i forhold til at 
søge midler. 

11. Bæredygtige byer og 

lokalsamfund 

Mobildækning i alle husstande er 
en forudsætning for at kunne 
være borger i et digitaliseret 
velfærdssamfund og for 
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velfungerende 
hjemmearbejdspladser.  
 

4.  
Natur og friluftsliv 
Der mangler mange 
steder fri adgang til det 
åbne land for alle.  
 

Vi vil støtte op om adgang til det åbne land for alle og 
(gen-) skabe spor og stier for gående, cyklende og 
ridende. 
 

Der støttes op om og arbejdes for 
at opsætte motionsredskaber i 
landsbyerne.  
Indsatsen prioriteres højt i 
projektpuljen. 

15. Livet på landet  

Biodiversitet  

Indirekte positiv miljømæssig 
effekt på biodiversitet gennem 
adgang til det åbne land. Her kan 
naturforundring medvirke til 
opbakning omkring vild natur. Den 
sociale bæredygtighed forbedres 
gennem aktiviteter i rekreative 
omgivelser der medvirker øget 
trivsel og sundhed.    

5.  
Infrastruktur 
Der er for få 
busforbindelser på 
tværs af kommunen og 
for lidt udbredelse af 
dele/lånebiler,  

Landsbyerne melder ind, hvor der er udfordringer især 
for de ældre og studerende, så vi kan skabe overblik 
over udfordringen/erne. 

Tage kontakt til NT for at afsøge 
mulighederne for at udbygge 
transportmulighederne for unge, 
studerende, ældre. 
Klimaperspektivet tænkes ind. 
Støtte op om 
låne/delebilsordninger. 

13. Klimaindsats 

Delebilsordninger og bedre 

adgang til offentlig transport 

forventes at medvirke til flere 

personer om færre køretøjer. 

Miljømæssigt vil det bidrage til at 

minimere CO2-udledningen fra 

transportområdet. 

 
6. 
Forsyningssikkerhed 
for el, vand og varme 
Der kan opstå 
forsyningsproblemer 
ifm. forurening i og 
omkring det enkelte 
vandværk, som kan 
medføre betydelige 
prisstigninger for 
drikkevand for 
landsbyborgerne. 
Der kan opstå 
forsyningsproblemer ift. 
et stigende antal el- og 
hybridbiler samt 

Landsbyerne melder ind, hvor/når der opstår 
problemer i forhold til rent drikkevand. 
 
Ligeledes skal der arbejdes med at sikre el til rimelige 
priser for landsbyborgerne. 
 
Der skal arbejdes for at der kan føres fjernvarme 
udenfor lokalbyerne og til så mange landsbyer som 
muligt. 

Landsbyrådet vil aktivt bakke den 
enkelte landsby op og skubbe på 
for at kommunen får handlet. 
  
Landsbyrådet har igangsat et 
projekt i samarbejde med UCN, for 
at afdække muligheder for 
alternative varmekilder i den 
enkelte landsby. 
Desuden vil vi arbejde politisk for at 
sikre forsyning af el, vand og 
varme. 

17. Partnerskaber for handling 
 
Gennem samarbejdsindsatser 
søges den økonomiske 
bæredygtighed forbedret for 
landsbysamfund og de enkelte 
borgere. Her kan øget 
koordinering og forskning 
medvirke til forbedret 
forsyningssikkerhed, hvilket sikre 
rimelige priser. 
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omlægning fra fossile 
brændsler til 
opvarmning af 
husstande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektpuljens Vision 

 

Midlerne skal anvendes til at styrke fællesskaberne i den enkelt landsby og mellem landsbyerne. Der afsættes midler forud til fællesprojekter 

hvorefter der fordeles i forhold til ansøgninger. 

 

Styrke fællesskaber gennem aktiviteter, styrke landsbyerne gennem aktiviteter 

 
 

 

 

  

 

 

 


