Referat fra fællesmøde den 10. september 2019 i Arden Kulturhus
Landsbyudvalg/-rådene i Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland

1. Deltagerpræsentation
Mariagerfjord: Kim, Leif, Svend, Per, Belinda og Jens
Rebild: Merete, Kersten, Birgit, Per og Sara
Vesthimmerland: Heidi, Børge, Vibeke og Marianne
2. Orientering om aktuelle aktiviteter i de tre kommuner
Rebild
Landsbyrådet er reduceret fra 9 til 7 personer.
Rådet vil fremover forsøge at være igangsætter på nogle mindre projekter. Eksempelvis
Naturfællesskab i landsbyerne – 13 landsbyer med i projektet.
Vesthimmerland
Meet the locals – samarbejde mellem VisitVesthimmerland og Landsbyudvalget. Projektet munder
ud i at alle 45 landsbyer får udarbejdet en video som kan bruges i markedsførings øjemed
Serviceeftersyn af Landdistriktspolitik – pågår i 2020
Landsbyudvalgets årlige tur – hvor udvalget besøger tre-fire landsbyer
Orientering om landsbycoachordningen
Mariagerfjord
Fællesprojekt omkring Glenstrup Sø
Borgerdialogmøder – landdistriktsrådet afholder årligt et par møder lokalt med åbne dialogmøder
med lokalbefolkningen forud for rådets ordinære møde
§17 stk. 4 udvalg – arbejder med ny landdistriktspolitik, temamøde i byrådet 28. november
3. Status på udrulning af mobiltelefoni/bredbånd
I Mariagerfjord arbejdes der målrettet med området og der er afsat ressourcer til at løfte opgaven.
I Rebild og Vesthimmerland understøttes de projekter og henvendelser der kommer.
4. Ideer til fælles projekter mellem de tre kommuner
Fælleslanddistriktskonference – max. 24 timer – oktober 2020
Hvordan får man landdistriktspolitikken til at fungere i praksis
Hvordan kan en ”landsbyklynge” etableres – hvordan skabes tilhørsforholde, samhørigheden?
Borgerrettet budgettet
Hvordan aktivres/motiveres de unge i landsbyerne
Cykelstier
Fælles temamøder - Nye boformer – store parceller/flere familiers huse, NT, fundraising, hvordan
får man de unge aktiveret

5. ”Min landsby” App løsning
I Mariagerfjord har man drøftet ”Min landsby” som kommunikationsform . Prisen for udgør 82.000
kr. årligt for en kommunelicens til Mariagerfjord Kommune.
Gravlev anvender ”Minforening” App, hvilket er en gratis mulighed.
6. Borgerdialog – hvordan?
Holde møder og inviterer til åben dialog
7. Evt.
Tak for i aften

