Bestyrelsesmøde - referat
Dato
Tidspunkt
Sted
Tilstede
Afbud
Referent
Ordstyrer

27. januar 2022
Kl. 17.00 -20.00
Rådhuset Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
Birgit Christensen, Kersten Bonnesen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Søs
Rosengren, Pia Elberg, Erik Kjeldsen, Sara Tornøe
Per Svarre Petersen, Willam Bluhme, Annemette Riskjær, Ane Kjeldbjerg
Sara Tornøe
Birgit Christensen

Godkendelse af aktuel dagsorden
Beslutning: Dagsorden godkendt
1. Afgrænsning af landsbyer
Hvordan defineres en landsby? Kan en borgerforening ønske/have indflydelse på at blive en
selvstændig landsby? Sara deltager i dette punkt.
Beslutning:
Lang drøftelse om forskellen på byzonebyer og landsbyer - hvorfor er nogen det ene og hvorfor er nogen
det andet.
Med udgangspunkt i ønsket om at skabe mere samarbejde arbejder vi videre med et fællesmøde
mellem landsbyrådet og lokalrådene for at drøfte fordele og ulemper ved den opdeling vi har i dag.
Målet er at styrke fællesskab og aktiviteter på tværs.
Merete tager initiativ til at få processen sat i gang.
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.
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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. Zoe Ovesens (klimamedarbejder i Kommunen) inddrages.
Der ønskes en drøftelse inden den nye vision/handlingsplan udarbejdes.
Forslag fra udvalget (Birgit, Kersten og Merete) er vedhæftet
Beslutning:
Ønske om at tilføje et punkt der handler om forsyning i landsbyerne (el, vand og varme)
Punktet vedr. kollektiv transport omdøbes evt. Mobilitet.
Sara finder ud af om der er en ”skabelon” for strategi og handlingsplan – så vi kan se om det giver
mening at arbejde ind i den.
Bestyrelsen er enige om, at der skal holdes fast i at det er et arbejdspapir, der skal være konkret.
Udvalget arbejder videre.

3. 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.
Frivilligcenter Rebild har også planer om et lignende arrangement, skal vi slå os sammen med dem?
Beslutning:
Landsbyrådet vil gerne indgå i samarbejde med Frivilligcentret om en messe. Pia og Merete deltager i
arbejdet.
4. Kurser/foredrag
Det er aftalt at afholde 2 kurser sammen med Frivilligcenter Rebild
fundraiserkursus den XX og et kursus i at oprette hjemmesider den 7/4 og 28/4 (2 sammenhængende
aftner a 4 timer)
Hjemmesider: 7.500 kr.
Fundraising: 0 kr
Der er desuden forslag om at afholde foredraget med Søren Vester
https://www.facebook.com/events/mejeriet/s%C3%B8ren-vester-foredrag-det-godelandsbyliv/308445090637253/
Beslutning:
Fundraisingkursus: planlægning pågår. Der bliver et ”intro-kursus” og efterfølgende opstartes en
forsøgsordning med projektsparring.
Arrangement med Søren Vester: Vi søger evt. puljen: https://rn.dk/kulturinaerheden ansøgningsfrist
1. april.
Hjemmesidekursus: Landsbyrådet arrangerer, penge er disponeret fra projektpuljen. Bodil Tejg
underviser og laver invitation, som landsbyrådet videreformidler. Merete følger op.
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5. Energifællesskaber i Landsbyen
Et nyt tiltag med henblik på at hjælpe et samarbejde i gang i landsbyen eller mellem flere landsbyer
omkring nye energiformer. Kersten laver et oplæg på mødet.
Beslutning:
Kersten er i dialog med Marianne Bender – det kan evt. laves som projektoplæg til studerende på AAU,
som kan komme med forslag til hvordan udfordringer kan løses.
6. Projektpuljen
Fastsættelse af dato for ansøgningsfrist. Forslag 28. februar 2022
Beslutning:
Sara sender ud med ansøgningsfrist 1. marts.
Lilli og Erik er i udvalg.
7. Budget
Der ønskes en oversigt/gennemgang af regnskab 2021 og budget 2022.
Ane fremsender bilag.
Beslutning:
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.
8. Status og orientering på igangværende nye projekter
a. Kunst og Fællesskaber v/Birgit.
b. Grejbanken.
Ligger nu på rebild.dk. Hvordan løser vi GDPR udfordringerne med kontaktpersoner?
c. Projektpuljen. Opfølgning på afrapporteringer fra bevilligede midler v/Ane
d. Nye/gamle projekter: petanque? korsang? andet? Skal vi starte noget op igen?
e. Medlemskab af Frivilligcenter Rebild.
Beslutning:
a) Der er sat projekt i gang i Gl. Skørping.
3. februar er der inspirationsmøde igen med Mette Lykkegaard i klubhuset i St. Brøndum (bl.a. St.
Brøndum, Grynderup, Horsens og Askildrup deltager)
Det første inspirationsarrangement har giver mange gode ideer
Der er et graffiti-projekt på vej
b) Grejbank – Sara bliver skrevet på som kontakt
c) Projektpuljen – Sara følger op sammen med Ellen og Inge
d) Petanqueturnering – Erik og Lilli planlægger. Der er brug for opbakning fra bestyrelsen til at deltage
i det praktiske på dagen.
Korsang: vi tænker i nyt koncept med åbne arrangementer i naturen – gerne med opbakning fra de
lokale kor. Afvikles i efteråret. Merete er tovholder.
e) Hvis Frivilligcentret har reklamemateriale målrettet landsbyerne sender vi det ud via maillisten, så
landsbyerne kan melde sig ind enkeltvis, hvis de vil.
Landsbyrådet gentegner medlemskab for 2022.
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9. Evt.
Solbjerg har brug for at finde ud af, hvilke matrikler i byen, der er kommunalt ejet. Evt. for at der kan sås
blomster. Søs skriver til Sara, som formidler kontakt til Plan, Byg og Vej.
Rundtur med byråd
Mandag d. 30. maj
Primært udendørsprojekter
Aarestrup og Mejlby (hvis de vil have besøg)
Sara sender kalenderreservation til byrådet
Birgit og Kersten planlægger turen. Merete er tovholder på efterfølgende dialog.
Datoer for kommende møder:
27.01.2022
24.03.2022
16.05.2022 + Årsmøde
Punkter til næste møde:
Årsmøde
Hvem er på valg? Hvor skal det holdes? Hvad skal vi drøfte?
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