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Bestyrelsesmøde - referat 
 

Dato 24. marts 2022 
Tidspunkt Kl. 17.00 -20.00  
Sted Rådhuset Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 
Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete 

Langeland, Per Svarre Søs Rosengren, Pia Elberg, William Bluhme, Annemette 
Riskjær 

Afbud  Sara Tornøe 
Referent Kersten Bonnen 
Ordstyrer Lilli Brunø 

 

Til orientering 

Opfølgning på drøftelsen af hvordan en landsby defineres fra sidste møde. Som aftalt har Merete haft 
kontakt til direktør Charlotte Larsen, som heller ikke kunne finde en klar definition eller historikken i den 
inddeling, vi har. Charlotte vil indkalde lokalrådene og landsbyrådet til fællesmøde, og hun vil tage 
problematikken op i det kommunale/politiske system. 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: Punkt nr. 9 udgår. 

 
2. Årsmøde 

Vi skal afholde årsmøde den 16. maj. Der ønskes en drøftelse af form og indhold. 
• Lokation: Lille Brøndum, Forsamlingshuset 
• Tema: Vision og handleplan  
• Forplejning. Bestyrelsesmøde først med mad. Efterfølgende årsmøde. 
• Valg. På valg er: Erik Kjeldsen, Lilli Brunø, Søs Rosengren, Per Svarre. 

 
Beslutning: Afholdes i Lille Brøndum Forsamlings med temaet ”Hvad fanden er en landsby ved/ forsker 

Rolf Lyneborg lund”. (alternativ plan: ”Vision og handleplan for landsbyrådet”).  



2 
 

Forplejning. Bestyrelsesmøde først med mad. Efterfølgende årsmøde. Dirigent: William Bluhme. Merete 

laver invitation. Erik og Lilli modtager ikke genvalg. Der skal arbejdes på flere til at stille op til 

bestyrelsen samt suppleanter. 

 

 
 

3. Foredrag - opfølgning 
Forslag om at afholde foredraget med Søren Vester  

https://www.facebook.com/events/mejeriet/s%C3%B8ren-vester-foredrag-det-gode-

landsbyliv/308445090637253/ 

Arrangement med Søren Vester: Sara søger evt. puljen: https://rn.dk/kulturinaerheden  
ansøgningsfrist 1. april. 
 
Forslag til tid, sted og evt. billetpris drøftes. 
 

Beslutning: Birgit vil arbejdet med projektet – planlægges til efteråret. Sara søger. 

 
 

4. Projektpuljen 
Behandling og uddeling af midler på baggrund af indkomne ansøgninger. Sara fremsender oversigt. 
 
Beslutning: Siem Dilletanter fik ikke bevilget til lysanlæg pga. manglende midler. De øvrige ansøgninger 

blev imødekommet i forhold til udvalgets indstilling. Merete fremsender regnearket med bevillinger 

 
5. Budget 

Der ønskes en oversigt/gennemgang af regnskab 2021 og budget 2022.  
Budget 2022 
Landsbyrådets pulje: 56.500 kr. 
Projektpuljen: 596.800 kr.  
Der er kun de reserverede midler til Kunst og Fællesskaber til rest i projektpuljen fra 2021.  
Der er ikke ændringer til ovenstående. 
 
Beslutning: Taget til efterretning 

 
 

6. Status og orientering på igangværende nye projekter 
 

a. Kunst og Fællesskaber v/Birgit. 
b. Grejbanken.  

  
Beslutning: Der er bevilget 2-3000 kr. til Hellum til graffiti. Horsens vil også gerne i gang. St. Brøndum 

kommer også med. 

 
 

7. Rundtur med byråd 
Mandag d. 30. maj. Kersten og Birgit har planlagt turen. Merete er tovholder på efterfølgende dialog. 
Godkendelse af program udarbejdet af udvalget. 
Invitation sendes til byråd og landsbyrepræsentanter. Skal vi åbne for flere som sidst? Hvor mange 
deltagere fra hver landsby kan så deltage?  
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Beslutning: 

17.00 – 20.30 i Mejlby og Aarestrup. Kørsel i egne biler 

17.00 – 18.00 Mejlby’s grønne rum 

18.15 – 19.00 Mødested ved gadekæret i Aarestrup. Rundtur i Aarestrup 

19.00 – 19.30 Mad fra Aarestrup forsamlingshus. 

19.30 – 19.50 Oplæg fra Marianne bender (Merete Langeland) 

19.50 - 20.30 Diskussion. 

 

Invitation udsendes til borgerforeningen i Aarestrup. Vi er enige om at der skal inviteres bredt. Alle 

landsbyers  repræsentanter er inviteret. 

Tilmelding nødvendig. 

 
 
 

8. Visionsworkshop. 1 time afsættes til dette punkt 
Udvalget har nu udarbejdet et forslag til visionspapir (vedhæftet), som ønskes behandlet og vedtaget af 
bestyrelsen. 
 
Beslutning: Den fremsendte vision vedtages og er er klar til udsendelsen. 

 
 
 

9. Evt. 
 

  

 

 

Datoer for kommende møder: 
 
16.05.2022: Bestyrelsesmøde + Årsmøde + konstituering 
 
Punkter til næste møde: 
 
 


