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Referat - Landsbyrådets bestyrelse 
 
Tid og sted 21. marts 2023, kl. 16.00-18.30 

Frokoststuen -Sundhedscentret, Mastruplundvej 2L, Støvring 

Til stede Birgit Christensen, Merete Langeland, Per Svarre Petersen, Søs Rosengren, Sara Tornøe 

(CSKF), Ellen Kragh (CSKF) 

 

Afbud  Sofie Vandborg, Kersten 

Bonnén 

Fraværende Anne Mette Riskær 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning:  

Godkendt. 

Vi drøfter handleplan under eventuelt.  

 

2 Projektpulje til landsbyer med opland 

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

indkommet 7 ansøgninger 

Udvalget (Birgit, Søs og Sara) har gennemgået ansøgninger og indstiller fordeling til bestyrelsen på 

mødet. 

 

Beslutning:  

Ansøgningerne gennemgået. 

En ansøgning falder uden for kriterierne og får afslag. 2 ansøgninger kræver svar på et par afklarende 

spørgsmål inden bestyrelsen træffer beslutning. Merete følger op på den ene og Sara den anden. 

Der er forventeligt ca. 300.000 kr. til rest til fordeling i efteråret.   

 

3 Økonomi – status på landsbyrådets midler 

Status på forbrug på Projektpulje og landsbyrådets driftskonto.  

Landsbyrådets konto: budget 58.200 kr. Saldo pr 16/3: 40.500 kr. 

Projektpuljen: budget 495.000 kr. 

Fast tilskud til landsbyer: budget 217.000 kr. 

 

Beslutning:  

Forbruget på landsbyrådets konto skyldes kontingent til Landdistrikternes Fællesråd. 

Taget til efterretning. 
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4 Årsmøde 2023 

17/4-2023 

Planlægning af årsmødets form og indhold.  

Forslag til invitation vedhæftet. 

 

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

nye medlemmer til bestyrelsen. 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. 

Merete og Birgit ønsker ikke at genopstille – der skal findes to nye kandidater + suppleanter. 

Sara har aftalt forplejning med Siem Forsamlingshus 

 

Beslutning:  

Invitation er udsendt fredag d. 17.  

William Bluhme har sagt ja til at være dirigent. 

Der har været udskiftning af repræsentanter i enkelte landsbyer.  

Bestyrelsen ved ikke pt, om der er kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen. Hvis det kniber 

med tilslutning, kan der blive behov for at drøfte en vedtægtsændring.  

 

 

5 Derudad 

Plan for indhold til derudad (blandt andet om projekter der har fået bevilget penge). Fordeling af 

opgaven.  

 

Beslutning:  

Næste deadline: 30. april – Sara skriver  

Emner:  

Puljemidler 

Ny bestyrelse 

Konference 

 

 

6 Himmerlandsk landdistriktskonference? 

Status og opfølgning på punktet fra sidst. Sofie og Sara er vores repræsentanter. 

 

Beslutning:  

Der har været 1. møde i planlægningsgruppen. Vi satser på at kunne afvikle konference i efteråret. 

Nærmere info følger. 
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Der reserveres 50.000 kr. fra projektpuljen – eventuelt overskydende midler kan nå at komme med 

ved efterårets ansøgningsrunde. 

 

7 Rundtur 

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

af hvilke landsbyer/områder, der skal besøges.  

Nyt fra udvalget (Per og Kersten) 

 

Beslutning: 

Vi beslutter at udsætte rundturen til efteråret.  

 

8 Eventuelt 

Handlingsplanen (Landsbyrådets vision) – skal genoplives og med som punkt på møderne, så vi sikrer 

os, at det vi laver trækker i retning af realisering af handlingsplanen.  

 

 Mødeplan for 2022-2023 

 

Dato Tid Mødetype Mødepunkter 

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 

Udsættes til efteråret! 

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  

 

 

 

 

 

 


