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Referat - Landsbyrådets bestyrelse 
 
Tid og sted 16. november 2022, kl. 17.00-20.00 (langt møde pga. projektpuljen) 

Sundhedscenter Mødelokale 2 – Frokoststuen 

Til stede Birgit Christensen, Kersten Bonnesen, Merete Langeland, Per Svarre, Søs Rosengren, Sara 

Tornøe  

Afbud  Annemette Riskær, Sofie Vandborg 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning:  

Dagsorden godkendt 

 

 

2 Projektpulje til landsbyer med opland 

Endelig fordeling af projektmidler på baggrund af udvalgets indstilling. 

Sara, Birgit og Søs deltager i udvalget  

 

Beslutning: 

Projektpuljen fordelt. Der var indkommet 12 ansøgninger. Alle tilgodeses helt eller delvist.  

 

3 Økonomi – status på landsbyrådets midler 

Status på forbrug på Projektpulje og landsbyrådets driftskonto.  

Landsbyrådets konto: budget - 56.500 kr. til rest – 18.800 kr.  

Projektpuljen: budget - 596.800 kr., til rest ca. 205.000 kr.   

 

Beslutning:  

Status taget til efterretning. 

Der indkøbes materiale til messe mm for nogle af de midler, der er til rest på landsbyrådets konto. 

 

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 landdistriktskonference  

De 50.000 kr. det i 2021 blev besluttet at reserveret 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 
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4 Planlægning af dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget d. 11. januar kl. 16.00-16.30  

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:  

Uklarhed om dato – pt siger planen for KFSU’s dialogmøder at landsbyrådet har mødet d. 10/5. 

Merete taler med Charlotte Larsen eller Lotte Worup, om det kan ændres, da der er mange andre 

arrangementer i maj.   

Opfølgning/afklaring efter mødet: Dialogmøde med KFSU bliver 27. september for at undgå 

sammenfald med årsmøde og rundtur.  

 

5 Frivillig festival – evaluering  

Landsbyrådet har deltaget med en stand på Frivillig festival på Støvring Gymnasium med 

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

Evaluering af form og indhold med henblik på deltagelse i lignende arrangementer. 

 

Beslutning:  

OK trafik ved landsbyrådets stand i forbindelse med den kreative workshop. 

Der var interesse for Grejbanken (særligt fra Støvringfolk). 

Frivilligcentret overvejer en løsning med flere messer i én til næste år.  

Landsbyrådets stand kunne evt. kombineres med Kultur og Fritids stand.  

Generelt en fin dag – det ville være dejligt med flere deltagende landsbyer  

 

6 Kunst og Fællesskaber – status og kommende aktiviteter  

Det planlagte inspirationsmøde med Mette Lykkegaard møde i 11. oktober kl. 19.30-21.00 i Gravlev 

blev aflyst pga. manglende tilmelding. Skal vi fortsætte med projektet? 

 

Beslutning: 

Der er opbakning til at fortsætte med projektet. Vi afsætter som udgangspunkt 50.000 i 2023.  

Der er måske noget undervejs med motorsav…  

 

7 Himmerlandsk landdistriktskonference? 

Opfølgning på punktet fra sidst. 7 

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.  
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Beslutning:  

Landsbyrådet vil gerne medvirke til en fælles konference. Økonomi omkring 33.000 kr.  

Sara snakker med Mariagerfjord og Vesthimmerland og sørger for, at der kommer gang i 

planlægningen.  

Ønske om at lave noget der tiltrækker en lidt yngre målgruppe. 

 

8 Landsbyrådet og LOF-kurser (Birgit) 

Det er muligt i landdistrikterne at afholde kurser med mindre antal deltagere (8stk) og opnå tilskud 

fra LOF til betaling af undervisere. Er der interesse for at sætte PR i gang for dette tilbud? Gode 

forslag efterlyses til tiltag. 

Beslutning: 

Vi kan evt. gøre opmærksom på muligheden i næste udgave af derudad.  

 

9 Eventuelt 

Drøftelse af en idé vedr. salg af boliger i landsbyerne.  

De 50.000 kr. det i 2021 blev besluttet at reserveret til Vild med Rebild/Naturfællesskaber i 2021, 2022 

og 2023 bliver på projektpuljen landsbyrådets konto – tages op på førstkommende møde 

 

10 Mødeplan for 2022-2023 

 

Dato Tid Mødetype Mødepunkter 

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 

 

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  

Onsdag d. 27. 
september 

 Dialogmøde med KFSU  

 

 

 


