Referat

Mødetidspunkt: Onsdag den 20. april kl. 18.00
Mødested: Mariager Rådhus – Mødelokale 1 (2.sal)
Afbud: Mona Phipps, Birgitte Buus

1.

Meddelelser

2.

Landsbypiloterne

3.

Projektpulje 2016





Formanden : Intet
Fagenheden: Intet
Politikere:Budgetdrøftelserne
er
i
gang.
Velfærdsområderne er udfordret, derfor kan Kultur og
fritidsområdet komme i spil i forhold til besparelser.
 Områderne (korte indlæg)
o Nord:Manglende referat fra møde i januar. Ellers
intet
o Øst: Der arbejdes med flygtningeproblematik.
Sproglige
udfordringer.
Fint
børnetal
til
skolestart i Havbakkeskolens distrikt.
o Syd: Møde den 19.4. i Vester Tørslev. Mange
nye aktiviteter, herunder højskoleaftner. I
Ajstrup har landsbyforeningen købt jord ifm.
Mødested (støttet af ELRO-fonden). Genvalg af
Per og Dorthe til Landdistriksrådet
o Vest: Intet
 ”Branding af landsbyen” – ca. 20 deltagere
o Godt kursus med relevante inputs
 ”Naturen ind i landsbyen” – aflyst
 ”Byd velkommen” – ca. 27 deltagere
o Godt relevant kursus
Mulige Fremadrettede initiativer:
 Nye kurser:
 Udskydes til næster møde,
hvor Anne Navrbjerg deltager.
 Landsbyhøjskole i Himmerland:
 God ide. Antallet af dage er en
udfordring. Afholdes i løbet af
2017.
Fagenheden
tager
kontakt
til
de
øvrige
Himmerlandske
kommuner
mhp.
at
drøfte
samarbejdsmulighederme.
Der er indkommet i alt 17 ansøgninger, der alle er lagt til
vurdering i Emply-systemet.
Der er opmærksomhed
Vurdering af projekterne.

på

Vægtning af kriterier:
Overordnet (x2):
 Samarbejdde/samskabelse

habilitetsproblemer

ifm.

Underordnet (x1):
 Involvering/bredt ejerskab
 Styrkelse af det sociale liv
 Gode vilkår for bosætning
 Adgang til naturen
 Styrkelse af rammevilkår for det gode mødested
 Forankring og bæredygtighed
Landdistriksrådet besluttede at støtte flg. projekter:
1. Mosely (Hem,Sem m.v.) kr. 25.000 –
2. ”Spring ud” (Veddum) kr. 25.000 –
3. ”Byens samlingssted (Hvornum) kr. 25.000 –
4. Kanotur (Hem, Sem..) kr. 11.000 –
5. Legeredskaber (Glerup) kr. 25.000 –
6. Irsk aften (V.Tørslev) kr. 17.650 –
7. FDF-klubhus (Vebbestrup) kr. 25.000 –
8. Fittness-redskaber (Glerup) kr. 25.000 –
9. Borde og stole (Skelund) 10. Renovering af udeareal (Sem) 11. Etablering af lys (Brøndum) I alt fordelt: 222.000 kr.

kr. 17.000 –
kr. 10.000 –
kr. 17.000 –

Øvrige 6 projekter fik afslag

4.

Evt

Næste møder:
 Onsdag den 15.juni kl. 18.00 i Hobro Golfklub
 Møder for efteråret 2016 :
o Torsdag den 8.sept. kl. 19 i Vester Tørslev
o Mandag den 31.okt. kl. 19. i Brøndum
o Onsdag den 30.nov. kl. 18 på Bramslevgård
 Stafet for Livet 18.-19.juni

