
Møde i Landsbyrådets bestyrelse 

2. februar 2023, Kl. 17.00-19.00 

 

 
Side 1 af 4

 
Referat - Landsbyrådets bestyrelse 
 
Tid og sted 2. februar 2023, kl. 17.00-19.00 

Frokoststuen -Sundhedscentret, Mastruplundvej 2L, Støvring 

Til stede Birgit Christensen, Kersten Bonnén, Merete Langeland, Per Svarre Petersen, Sofie Vandborg, 

Sara Tornøe 

 

Afbud  Søs Rosengren, Annemette Riskær 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 
Beslutning:  
Dagsorden godkendt 
 

2 Projektpulje til landsbyer med opland 

Der er udsendt ny indkaldelse af ansøgninger til projektpuljen med frist den 1/3-2023. Puljen er i 

forbindelse med sidste budgetforhandling nedsat til 500.000 kr. 

Sara, Birgit og Søs har indtil nu været udvalget. Fortsætter eller nyvalg? 

 

Beslutning: 

Birgit, Søs og Sara er udvalg. 

 

Til drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde vedr. Projektpuljen 2023:  

• Der reserveres 50.000 kr. til Kunst og Fællesskaber  

• Der reserveres 33.000 kr. til fælles himmerlandsk landdistriktskonference   

• De 50.000 kr., som det i 2021 blev besluttet at reservere til Vild med Rebild/Naturfællesskaber 
i 2021, 2022 og 2023 sikres øremærket til naturfællesskabsprojekter i landsbyerne og 
udbetales fra projekt til projekt fra landsbyrådets konto. 

 

3 Økonomi – status på landsbyrådets midler 

Status på forbrug på Projektpulje og landsbyrådets driftskonto.  

Landsbyrådets konto: budget 58.200 kr. 

Projektpuljen: budget 495.000 kr. 

Fast tilskud til landsbyer: budget 217.000 kr. 

 

Beslutning:  



Møde i Landsbyrådets bestyrelse 

2. februar 2023, Kl. 17.00-19.00 

 

 
Side 2 af 4

Abonnement for derudad i 2023 betales fra landsbyrådets konto 

 

4 Dialogmøde med KFSU 
 

Dialogmødet med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er flyttet til den 27. september 2023. Hvorfor 

opgaven overgår til den kommende bestyrelse. 

 

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

fremlægges/drøftes og hvordan?  

 

På sidste møde har vi besluttet: Merete laver et oplæg.  
Foreløbige tanker: Kort intro til landsbyrådets organisering, Vision, Kunst og Fællesskaber, 
Projektpulje og Grejbank 

 

Beslutning: 
Emnet tages op på mødet inden 27. september.  
 

5 Årsmøde 2023 

Planlægning af årsmødets form og indhold. Der er kommet forslag fra østklyngen: 

Vi håber fortsat det er muligt at afholde Landsbyrådets årsmøde i Rebild Øst 

- og vi foreslår konkret Siem Forsamlingshus. Jacob Ellemann har reserveret. 

Vi vil gerne præsentere hvad klyngen har opnået siden 2012 som inspiration 

til andre landsbyer; men har du andre ideer, så er vi meget lydhøre. 

 

Bestyrelsen har tidligere drøftet at repræsentantskabsformen giver udfordringer ift. rekruttering af 

nye medlemmer til bestyrelsen. Giver det anledning til at foreslå en vedtægtsændring?  

 

Beslutning:  

Der bliver gjort opmærksom på Årsmødet i næste nummer af Derudad.  

Landsbyerne skal inviteres med ekstra info om vigtigheden af at deltage, og af at de har en 
repræsentant, der er valgbar til bestyrelsen – og at repræsentanten ikke behøver sidde i den lokale 
bestyrelse, men skal have landsbyens opbakning til deltagelse. 

 

Årsmøde jf. vedtægterne 

- Merete og Birgit ønsker ikke at genopstille 

Bestyrelsen orienterer  

Oplæg fra Rebild Øst 

 

Sara aftaler forplejning med Siem Forsamlingshus 

 

Vi drøfter årsmødet igen på næste bestyrelsesmøde. 
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6 Kunst og Fællesskaber – status og kommende aktiviteter  

Opdatering på status. Drøftelse og input til kommende initiativer i projektet. 

 

Beslutning: 

Gl. Skørping gentager deres projekt på de materialer de fik bevilling til sidst. 

Overvejelser om projektets fortsatte liv – Vi fortsætter i 2023 – det kan evt. være i samarbejde med 
Kulturrådet. 

 

7 Himmerlandsk landdistriktskonference? 

Status og opfølgning på punktet fra sidst.  

Evt. valg af repræsentant til arbejdsgruppe. 

 

Beslutning:  

Sofie deltager i planlægningen sammen med Sara 

 

Eventuelle emner: 

Samskabende fællesskaber – det er fællesskaberne der bærer landsbyerne, hvordan understøtter vi 
dem. 

Fundraising, fx til noget specifikt som legepladser. 

Mødesteder – hvordan ser de ud og hvordan bruges de 

Organisering af foreningslivet i landsbyerne 

Konkrete eksempler på projekter mm. 

 

 

8 Rundtur 

Planlægning af rundtur for byrødder og repræsentanter for landsbyerne den 24/5-2023. Fastlæggelse 

af hvilke landsbyer/områder, der skal besøges. Nedsættelse af udvalg. 

 

Beslutning: 

Evt. Nysum. 

Per og Kersten er planlægningsgruppe.  

 

Vi inviterer 2 fra hver landsby med. 

 

9 Eventuelt 

Til næste møde laves plan for indhold til derudad (blandt andet om projekter der har fået bevilget 

penge) – og opgaven fordeles.  

 

Mødedato for næste møde er ændret til tirsdag d. 21. marts kl. 16-18.30 
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 Mødeplan for 2022-2023 

 

Dato Tid Mødetype Mødepunkter 

Tirsdag d. 21. 
marts 2023 

Kl. 16-18.30 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 

 

Torsdag d. 15. 
juni 2023 

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

Torsdag d. 24. 
august 2023 

Kl. 17-19 Bestyrelsesmøde  

27. september 
2023 

 Dialogmøde med KFS  

 

 

 

 

 

 


