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Referat – Landsbyrådets bestyrelse 
 
Tid og sted 22. september 2022, kl. 17.00-19.00 

Rådhuset Støvring, mødelokale 2A 

Til stede Merete Langeland, Per Svarre, Søs Rosengren, Sara Tornøe  

Afbud  Birgit Christensen, Kersten Bonnesen, Annemette Riskær, Sofie Vandborg 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning:  

Dagsorden godkendt 

 

2 Forslag til mødeplan for 2022-2023 

 

Dato Tid Mødetype Mødepunkter 

Mandag d. 22. 
august 2022 

Kl. 17-21 Bestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 22. 
september 2022 

Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde  

Onsdag d. 2. 
november 2022 

Kl. 16.00-16.30 Dialogmøde med Kultur-, 
Fritids- og 
Sundhedsudvalget 

Skal vi have et best. møde 
før eller efter? 

Torsdag d. 17. 
november 2022 

Kl. 17-20 Bestyrelsesmøde Projektpulje 2. runde 2022  

Torsdag d. 2. 
februar 2023 

Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde Planlægning af årsmøde og 
rundtur 

Torsdag d. 23. 
marts 2023 

Kl. 17-20 Bestyrelsesmøde Projektpulje 2023 

Mandag d. 17. 
april 2023 

Kl. 19-21 Årsmøde Jf. vedtægter 

Torsdag d. 27. 
april 2023 

Kl. 17-21 Konstituering + ryste 
sammenmøde 

Konstituering 

Målsætninger for det 
kommende år – prioritering 
af handleplan 

Onsdag d. 24. 
maj 2023 

Kl.17-20 Rundtur for byråd og 
landsbyråd 

 



Møde i Landsbyrådets bestyrelse 

22. september 2022, Kl. 17.00-19.00 

 

 
Side 2 af 5

Torsdag d. 22. 
juni 2023 

Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde Fastlæggelse af mødeplan 
for det kommende år 

Torsdag d. 24. 
august 2023 

Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde  

 

Beslutning: 

Mødet d. 22. juni 2023 ændres til 15. juni.  

Mødeplan i øvrigt godkendt.  

Sara sender nye mødeindkaldelser til kalenderen. 

 

3 Økonomi – status på landsbyrådets midler 

Status på forbrug på Projektpulje og landsbyrådets driftskonto.  

Landsbyrådets konto: budget - 56.500 kr. til rest – 23.000 kr.  

Projektpuljen: budget - 596.800 kr., til rest ca. 180.000 kr.   

 

Beslutning:  

Status taget til efterretning. 

 

4 Budget 2023 

Opfølgning på budgetprocessen og eventuelle kendte beslutninger på mødetidspunktet. 

 

Beslutning:  

KFSU fremsender jf. referat fra seneste udvalgsmøde forslag til den videre budgetforhandling om at 

projektpuljen reduceres med 100.000 kr. og at driftstilskud til forsamlingshusene reduceres med i alt 

200.000 kr.  

Bestyrelsen afventer byrådets beslutning.  

 

5 Planlægning af dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget d. 2. november kl. 16.00-

16.30 (eller 16.30-17.00) i Siem Forsamlingshus 

Foreløbigt er emnerne vision og handlingsplan skrevet på dagsordenen. Hvad skal 

fremlægges/drøftes og hvordan?  

 

Beslutning:  

Merete laver et oplæg.  

Foreløbige tanker: Kort intro til landsbyrådets organisering, Vision, Kunst og Fællesskaber, 

Projektpulje og Grejbank 

 

6 Naturfestival – evaluering  

Landsbyrådet har deltaget med en stand på Naturfestival d. 10. september i Rebildcentret med 

infomateriale om Landsbyrådet, Grejbanken og Kunst og Fællesskaber-projektet. 

Evaluering af form og indhold med henblik på deltagelse i andre arrangementer. 
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Beslutning:  

Arrangementet var velbesøgt. Merete bemandende standen. Festivalen havde primært fokus på 

natur, og det er værd at overveje om det er relevant for Landsbyrådet at deltage næste år.  

 

7 Frivillig Festival, søndag d. 6. november på Støvring Gymnasium 

Landsbyrådet har en stand på festivalen. Hvad skal standen indeholde og hvem skal bemande den? 

Kan vi tilbyde workshops? Fx Kunst og fællesskaber. 

 

Beslutning: 

Infomateriale om Landsbyrådet 

Infomateriale om Grejbank 

Kunst og Fællesskaber: Workshop v/Mette Lykkegaard 

Deltagere på dagen: Merete, Sara – der er plads til flere, giv gerne besked om I kan deltage!  

 

Plakat og/eller roll-up – Sara spørger i kommunikation  

 

 

8 Kunst og Fællesskaber – status og kommende aktiviteter  

Der er planlagt inspirationsmøde med Mette Lykkegaard møde i 11. oktober kl. 19.30-21.00 i Gravlev 

Video om projektet skal på Facebook og sendes ud til landsbyerne igen omkring midten/slutningen af 

september   

 

Beslutning: 

Sara sender info ud og deler på Facebook 

Merete har booket lokale. 

Der er en artikel om Kunst og Fællesskaber med i næste nummer af derudad. 

 

9 Foredrag med Søren Vester 

Merete har talt med Søren Vester, som er fuldt booket et år frem i tid. Prisen for et foredrag er nu 

25.000 kr.  

Skal Landsbyrådet prioritere midler til foredrag om +1 år? Og i givet fald hvornår – skal det være et 

selvstændigt arrangement eller i forbindelse med fx frivillig festival eller en himmerlandsk 

landdistriktskonference? 

 

Beslutning:  

Foredrag med Søren Vester foreslås som en del af en fremtidig konference med Vesthimmerland og 

Mariagerfjord. 
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10 Landdistriktskonference 31. oktober i Vejle 

Er nogen i bestyrelsen interesseret i at deltage? Tilmelding via 

https://livogland.dk/nyheder/2022/aug/landdistriktskonferencen-2022 

 

Beslutning: 

Sara deltager. 

Hvis flere ønsker at deltage, bedes de give Sara besked. 

 

11 Himmerlandsk landdistriktskonference? 

Sara har været til erfa-møde med kolleger i Vesthimmerland og Mariagerfjord. De vil fra administrativ 

side gerne medvirke til at lave fælles arrangementer og afklarer med deres respektive landsbyråd, om 

der er opbakning til at gå i gang med planlægning af en ny himmerlandsk landdistriktskonference.  

Forslag om en kort brainstorm på ideer til form og indhold.  

 

Beslutning:  

Brainstorm: Søren Vester som inspirator, noget om fællesskaber, rekruttering af frivillige både til 

bestyrelser og til at deltage i arrangementer – hvordan gør man det attraktivt at være med, 

ideudvikling af nye aktiviteter (som appellerer til andre og flere end Tordenskjolds soldater), 24-timers 

arrangement, måske noget mere udendørs. 

Sara koordinerer med Vesthimmerland og Mariagerfjord hvad næste skridt er.  

Hvem vil være med i den videre planlægning? 

 

 

12 Projektpulje til landsbyer med opland 

Der er ansøgningsfrist 1. oktober, dvs. at der skal træffes beslutning om bevillinger på næste 

bestyrelsesmøde. Vi har tidligere nedsat et lille udvalg bestående af to bestyrelsesmedlemmer og 

sekretæren, som har gennemgået ansøgningerne og lavet forslag til fordeling af midlerne, hvorefter 

den samlede bestyrelse har truffet beslutning.  

Hvem ønsker at deltage i udvalget? Hvornår skal udvalget mødes? 

 

Beslutning: 

Birgit og Søs deltager i udvalget Mødedato aftales på mail. 

 

13 Eventuelt 

Stormøde om anlægsansøgninger – Landsbyrådet synes ikke det er relevant at deltage. 

Merete, Birgit, Kersten, Pia og Aage har deltaget i møde om planstrategi og klimahandlingsplan. 

 

14 Næste møde torsdag d. 17. november kl. 17.00 

Punkter til dagsordenen 

• Opfølgning på dialogmøde med KFSU d. 2/11 

• Evaluering af deltagelse på Frivillig Festival d. 6/11 
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• Evaluering af Kunst og Fællesskaber 

• Økonomi - status 

• Fordeling af midler fra Projektpulje til landsbyer med opland 

• Grejbank  

 

 

 

 

 

 


