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Referat 
 
Tid og sted 22. august 2022, kl. 17.00-21.00 

Rold Skov Adventure, Rebild Skovhusevej 7, 9520 Skørping 

Til stede Birgit Christensen, Kersten Bonnén, Merete Langeland, Per Svarre, Annemette Riskjær, Sara 
Tornøe  

Afbud  Søs Rosengren, Sofie Vandborg 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Merete Langeland 

 

 Fra 17.00-20.00 ryste sammen arrangement og velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt. 
 

2 Årets gang 
Gennemgang af arbejdsopgaver i bestyrelsen herunder fastlæggelse af: 

• Mødedatoer og tidspunkt 
• Afvikling af møder (dagsorden, referater, mødeleder) 
• Dato for årsmøde 
• Dato for byrundtur med politikere 
• Dialogmødet med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 
 

Beslutning:  
Ønske om at alle møder ligger torsdag, fortsat med start fra kl. 17 – Sara tjekker med Sofie og Søs om 
det også er ok med dem.  
Bestyrelsesmøderne: 

• Dagsorden – sendes ud ca. en uge før mødet 
• Referat gøres så vidt muligt færdigt på mødet og sendes umiddelbart efter til godkendelse. 

Lægges på hjemmeside, når eventuelle rettelser/tilføjelser er kommet med. 
• Mødeleder – rollen har hidtil gået på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Vi forsøger med 

ny model, hvor næstformanden som udgangspunkt er ordstyrer. 
Mødeplan for det kommende år justeres. Årsmøde 17/4. Rundtur 24/5. 
Dialogmøde med KFSU 2/11 – planlægning af dialogmødet sker på næste bestyrelsesmøde. 
”Drejebog” for landsbyrådets tilbagevendende aktiviteter er under udarbejdelse. 

 

3 Koordinering af loppemarkeder 
Askildrup har forespurgt, om det er muligt at landsbyrådet kunne tilbyde at koordinere datoer for 
loppemarkeder i landsbyerne? 
”Der er rigtig mange landsbyer (og byzonebyer) som arrangerer loppemarkeder, men der mangler et 
samlet overblik over, hvor og hvornår samt kontaktperson. Jeg synes loppemarkeder er en god og 
uforpligtende måde at besøge andre landsbyer på, og hvis andre også synes det, så vil det ikke kræve 
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meget at lave en oversigt og årligt opdatere datoerne. Det er en branding af landsbyerne i Rebild som 
måske også kan få gæster fra nabokommuner til at lægge vejen forbi. ”   
 
Beslutning:  
Landsbyrådet påtager sig ikke den koordinerende rolle. 
Vi videreformidler til landsbyerne, at der er mulighed for at bruge derudad (via den aftale, som land-
byrådet betaler for) og den tilhørende kalender til at gøre reklame for arrangementer. 
Kersten undersøger om loppemarkeder ligger som en foruddefineret kategori i systemet.   

 
4 Evaluering af årsmøde 

Årsmøde afholdt den 16. maj i Ll. Brøndum Forsamlingshus. 

Dirigent: William Bluhme 

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

 

Beslutning: 

Relativt få deltagere – det er fortsat en målsætning at få alle landsbyer til at deltage. 

Vision og handleplan – jf. referat fra årsmødet er det et fokusområde at finde ud af hvordan landsby-
rådet bliver mere synligt og kommer bedre i kontakt med landsbyerne. Emnet drøftes igen på et efter-
følgende møde. 

 

5 Økonomi - status 

Der ønskes en status på forbrug på Projektpulje og landsbyrådets driftskonto.  

Budget 2022: Landsbyrådets konto: 56.500 kr., Projektpuljen: 596.800 kr.  

 

Beslutning: 

Der er pt ca. 190.000 til rest på projektpuljen (hvoraf der er disponeret midler til Kunst og Fællesska-
ber) 

Mail med påmindelse om ansøgningsfrist til puljen 1. oktober sendes ud til landsbyerne. 

Der er ca. 23.000 til rest på landsbyrådets konto 

 

6 Status og orientering på igangværende og nye projekter 

 

Kunst og Fællesskaber v/Birgit. 

Der er pt 6 landsbyer i gang med projekter i Kunst og Fællesskaber. 

Der er planlagt inspirationsmøde med Mette Lykkegaard møde i 11. oktober i Gravlev 

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

 

Grejbanken. Update v/Sara 

Grejbanken virker efter hensigten for dem, der har opdaget at den findes. 

Trænger til opdatering og bedre beskrivelse af indholdet – evt. mail ud til alle landsbyer med opfor-
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dring til at byde ind med indhold til.   

Vild med Rebild har telte, som gerne må være del af grejbanken. De mangler sted at opbevare dem – 
Birgit undersøger om det er muligt i Guldbæk. 

Der blev købt pavilloner til portrætmalerprojekt, som muligvis opbevares i Kulturskolen – Sara under-
søger om de kan komme med i Grejbanken. 

 

Arrangement med Søren Vester. Update v/Birgit og Sara 

Sara har skrevet til Søren Vester før sommerferien og rykket for svar i sidste uge – der er ikke kommet 
nogen respons endnu. 

Hvis det er muligt, kunne han evt. bookes 6. november i forbindelse med frivilligfestivalen.  

Opfølgning efter møde – Merete har talt med Søren Vester som er booket et år frem i tid. Prisen er nu 
25.000 for et foredrag.  

 

7 Evaluering på Rundtur med byråd 

Mandag d. 30. maj. Opsamling på arrangementet. 

Program: 

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

17.00 – 18.00 Mejlbys 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 om energiforsyning i landsbyerne 

19.50 - 20.30 Diskussion. 

 

Beslutning: 

Gode besøg i både Mejlby og Aarestrup 

Godt oplæg fra Marianne Bender – lidt blandede tilbagemeldinger på emnets relevans.  

 

8 Evt. 

Naturfestival 10. september kl. 10-16 i Rebildcentret 

Landsbyrådet har en lille stand med formidling af landsbyrådets arbejde, naturfællesskab og Kunst og 
Fællesskaber   

 

Frivilligfestival søndag d. 6. november på Støvring Gymnasium kl. 10-17 

Landsbyrådet har en lille stand med formidling af landsbyrådets arbejde, naturfællesskab og Kunst og 
Fællesskaber   

 

Sara skal til erfa-møde med kolleger i Vesthimmerland og Mariagerfjord onsdag 

Bestyrelsen ser gerne at vi genoptager konference. Erfaringer med grejbank eller tilsvarende i nabo-
kommunerne undersøges.  
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Høring budget 2023 – sendes ud onsdag eller torsdag, høringsfrist d. 7. september.  

Materialet sendes ud til bestyrelsen og alle landsbyerne. Merete laver udkast til høringssvar 

 

Landdistriktskonference 31/10 - tilmelding via 
https://livogland.dk/nyheder/2022/aug/landdistriktskonferencen-2022 

 

9 Næste møde 

Torsdag d. 22. september 

Punkter til dagsordenen 

• Planlægning af dialogmøde med KFSU d. 2/11 

• Planlægning af stand til Frivillig Festival 6/11 

• Økonomi status 

• Landsbyrådets synlighed 

• Datoer for kommende møder: 

 

 

 

 

 

 


