Bestyrelsesmøde Liv i Landsbyerne, 20. januar 2021
Deltagere: Jane, Lauge, Flemming Skotte, Nikolai, Kristian, Mikkel, Christina, Ditte
Fraværende: Eva, Jakob (kasserer)
Referent: Christina

Dagsorden
1. 19:00-19:10 - Velkomst og formalia.
2. 19:10-19:25 - Siden sidst.
Herunder mødet i Landsbyforum d. 14. januar og fremdriften i samarbejder med borgerforeningerne.
3. 19:25-19:30 - Endelig godkendelse af forretningsorden v/ Mikkel.
4. 19:30-20:00 - Drøftelse af økonomi v/ økonomigruppen.
5. 20:00-20:30 - Drøftelse af kommunikations- og medlemsstrategi herunder forslag om at indstille et
kontingent på nul kroner v/ gruppen for medlemmer og kommunikation.
6. 20:30-20:45 - Generalforsamling 2021 v/ Mikkel og Kristian.
7. 20:45-21:00 - Evt.

Referat
Punkt 1:
Punkt 4 bortfalder pga. Eva og Jakobs fravær. Derudover dagsorden godkendt.

Punkt 2:
Siden sidst / Landsbyforum møde 14. januar
70-80 deltagere til mødet. Mange byrådspolitikere og landsbyer var deltagende, heriblandt Frands Fischer.
Overordnet fik Landsbyforum ”go” til at fortsætte arbejdet fra kommunens landsbyer. Pt. er der et
konstitueret repræsentantskab. 42 landsbyer har en stemme i landsbyforum, og repræsentantskab vælges
for hvert halve år.
Det blev diskuteret, hvordan Landsbyforum og repræsentantskabet skal etableres på en ordentlig og
transperant måde. For at sikre legitimiten af Landsbyforum.
Næste skridt i Landsbyforum er, at det konstituerede repræsentantskab går i dialog med politikerne
omkring den fremtidige landistriktspolitik.
Siden sidst / Information vedr. involvering af Borgerforeningerne (BF):
-

Der er god opbakning og positiv energi fra BF til Liv i Landsbyernes involvering i Landsbyforum
Bjedstrup og Alken støtter Liv i Landsbyernes mandat ind i Landsbyforum, jf. mødet den 12. januar.

Classified as Business

-

-

Både Boes, Svejstrup og Illerup er også positive, men har ikke formelt bekræftet. Christina tilbyder
deltagelse i deres BF møder for at deltage i diskussionen og besvare eventuelle spørgsmål. Illerup
er en undtagelse her da der ikke eksisterer en BF, men Kristian Illerup vil gerne deltage på
bestyrelsesmøderne.
Vigtigheden af en åben og demokratisk proces, formøder før Landsbyforum samt afholdelse af 2
årlige større møder understreges igen. Alkens mandat til Liv i Landsbyerne er betinget heraf, jf.
referat fra 12. januar.

Siden sidst / Fremtidig kassér
Flemming overvejer at melde sig til bestyrelsen for at hjælpe med at blive kassér. Dialog med Mikkel pågår.
Punkt 3:
Referat: sendes til Knud Abildstrup – emailadresse angives i forretningsorden eller i kontaktark. Når
hjemmesiden er opdateret, bør referat også publiceres her.
Intern kommunikation rettelse: 2 dage og ikke en uge. Intet svar er lig samtykke.
Punkt 5:
Arbejdsgruppen foreslår i deres oplæg
-

Målet er at få så mange medlemmer som muligt
Der lægges op til et frivilligt, personligt kontigent
Der kan åbnes op for et fast kontigent senere – med udgangspunkt i et skrøbeligt økonomisk
fundament

Beslutningen i bestyrelsen efter en lang diskussion er, at vi støtter arbejdsgruppens anbefaling.
Kommentarer ift. videre arbejde:
-

Arbejdsgruppen går videre med denne indstilling til Generalforsamlingen
Vi skal prioritere en undersøgelse af alternative indtægtskilder
Etablere et medlemssystem ift. GDPR compliance

Punkt 6:
Det besluttes, at:
-

afholde den kommende Generalforsamling som et virtuelt møde med en skrabet agenda.
Afholde en ekstraordinær Generalforsamling i August, som kombineres med et valgarrangement.
August er umiddelbart inden kommunalvalget skydes igang. Det kan kombineres med et
landsbydebatmøde for at sikre et forpligtende samarbejde med de kommende byrådspolitikere
omkring landdistriktspolitikken. På samme møde bør værdigrundlaget diskuteres og slåes fast.
Festgruppen under #BevarBjedstrupSkole kan aktiveres.

Samarbejdsgruppen skal gå videre med:
-

Planlægning af møde i August
Deltagelse af politikere, Landsbyforum og oplægsholdere
Involvering af Borgerforeningerne i processen frem mod August

Punkt 7:
Forslag om email signatur til foreningen. Skriv under med forening og hjemmesideadresse

Classified as Business

