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Referat 
 
Tid og sted 16. maj 2022, kl. 17.00-18.00 

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

Til stede Birgit Christensen, Lilli Brunø, Merete Langeland, Per Svarre, Søs Rosengren, 
Annemette Riskjær, Sara Tornøe  

Afbud  Kersten Bonnen, Erik Kjeldsen, Pia Elberg, William Bluhme 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Beslutning: Tilføjelse af punkt 4.e vedr. ”SNAK med skulpturerne”. Materiale er fremsendt på 

mail forud for mødet. Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Årsmøde 

Forberedelse af årsmøde den 16. maj.  

 

• Tema: Vision og handleplan  

• Valg. På valg er: Erik Kjeldsen, Lilli Brunø, Søs Rosengren, Per Svarre. 

 

Afholdes i Lille Brøndum Forsamlingshus 

Dirigent: William Bluhme 

Oplæg og debat om temaet: ”Vision og handleplan for landsbyrådet”.  

Det har ikke været muligt at træffe aftale med ”Hvad fanden er en landsby ved/ forsker Rolf 

Lyneborg lund”.  

 

Beslutning:  

Der er styr på det hele 

Birgit fortæller om Kunst og Fællesskaber 

Merete holder kort oplæg om vision og handleplan (som deles ud i papirform)  

 

 
3. Budget 
Der ønskes en oversigt/gennemgang af regnskab 2021 og budget 2022.  

Budget 2022 

Landsbyrådets pulje: 56.500 kr. 

Projektpuljen: 596.800 kr.  



Møde i Landsbyrådets bestyrelse 

16. maj 2022, Kl. 17.00-18.00 

Ll. Brøndum Forsamlingshus 

 
Side 2 af 3

Der er kun de reserverede midler til Kunst og Fællesskaber til rest i projektpuljen fra 2021.  

Der er ikke ændringer til ovenstående. 

 

Beslutning: 

Regnskab og budget gennemgået og godkendt. Vedhæftes referatet 

 

 
4. Status og orientering på igangværende og nye projekter  

 

a. Kunst og Fællesskaber v/Birgit. 

Beslutning: 

Der er udbetalt tilskud til Hellum og Gl. Skørping 

St. Brøndum er i opstart med projekt 

Horsens, Askildrup og Ll. Brøndum går i gang hen over sommeren. 

Gravlev er evt. også med.  

Birgit finder en dato i samarbejde med Mette til inspirationsaften (holdes i Gravlev).  Sa-

ra laver opslag til kommunens hjemmeside – og sender mail til landsbyerne med link til 

facebookopslaget. 

 

b. Grejbanken. Update v/Sara 

Beslutning: 

Der har været nogle få henvendelser 

Guldbækscenen skal tilføjes 

Toiletvogn ved Horsdalen er ikke flytbar og bør slettes fra listen 

Tvivl om hvorvidt toiletvognen i Gl. Skørping er flytbar  

 

c. Arrangement med Søren Vester. Update v/Birgit og Sara 

Beslutning: 

Sara kontakter Søren Vester, forventer at finde en dato i november, afholdes i et af de 

største forsamlingshuse.  

Tilmelding efter først til mølle. Landsbyerne inviteres først via mail – senere laves offent-

ligt opslag på Facebook 

 

d. Demensarbejdsgruppe – skal landsbyerne være repræsenteret? v/Sara 

Beslutning: 

Bestyrelsen synes det er et godt initiativ, og vil gerne bakke om at udbrede kendskabet 

og formidle informationer videre til landsbyerne, men ønsker ikke at deltage i arbejds-

gruppen. 

 

e. SNAK med skulpturerne 

Rebild Kommune har fået en henvendelse fra folkene bag projektet ”SNAK med skulptu-

rerne” som er en ny måde at formidle kunst og kultur, primært til børn. Projektet for-

ventes gennemført i 2024 i samarbejde med 4 skoler i kommunen.  
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Der skal træffes politisk beslutning om kommunens deltagelse. Center Sundhed Kultur 

og Fritid spørger Landsbyrådet om de er interesserede i at bakke op om projektet og 

evt. bidrage økonomisk fx fra projektpuljen.    

 

Beslutning: 

Landsbyrådet ønsker ikke at bidrage økonomisk til projektet, da der er lagt op til at akti-

viteterne skal foregå i byzonebyerne. 

 
5. Rundtur med byråd 
Mandag d. 30. maj. Opsamling på arrangementet. 

 

Program vedtaget på sidste møde: 

Turen går til 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 

19.50 - 20.30 Diskussion. 

 

Alle landsbyers repræsentanter er inviteret – der er lagt op til at man kan deltage 2-3 personer 

fra hver landsby (lidt flere fra værtsbyerne) 

Tilmelding nødvendig. 

 
Beslutning: 

Gennemgang af programmet 

Vi skal have afklaret, hvad der skal foregå under punktet ”diskussion”. 

Kersten og Birgit skal have besked om deltagerantal.  

 

 

6. Eventuelt 

Intet under eventuelt 

 

Datoer for kommende møder: 

 

30.05.2022 Rundtur for byråd og landsbyråd 

Forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder sendes på mail 

 

 

 

 

 


