Referat af bestyrelsesmøde i Liv i Landsbyerne
28. april 2019
Til stede:
Jens Thor, Jacob, Eva, Ditte, Hans, Alice og Mikkel (ref.)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ny energi til bestyrelsen.
Liv i Landsbyernes legitimit (diskussionspunkt).
Sportsfest.
Smukfest oprydning.
Lokalplaner i området.
Landsbypuljen og workshop.
Hjemmeside.
Næste møde.
Evt.

1. Ny energi til bestyrelsen
Vi holder møde hver sjette uge.
Vi mødes klokken 9:00 søndag morgen og hver anden torsdag aften klokken 19-21.
To møder inden sommerferien og derefter hver sjette uge.

2. Liv i Landsbyernes legitimitet (diskussionspunkt)
Liv i Landsbyerne er en aktør, der påtager sig ansvaret for at give borgerne i Bjedstrup Skoledistrikts
perspektiv på beslutningsprocesser i området. Vi står på mål for, at alle har mulighed for at bidrage til
perspektivet, hvilket fordrer at vores processer og beslutninger er åbne for alle.
Vi er bevidste om, at det ikke er os, men kommunen der træffer de endelige beslutninger med al den
demokratiske legitimitet, der følger med. Vi er en aktør i kommunens beslutningsproces, og alle, der vil
være en del af det, er meget velkomne.

3. Sportsfest
Der er sportsfest d. 8. juni.
Vi skal selv stille op og selv pille ned, og vi er meget velkomne til at komme fredag aften og hjælpe med
opstilling.
Eva vil gerne lave tøjbyttebod.
Alice undersøger om cirkusfyren kan komme. Vi budgetterer med 5.000 kr.
Hans er ansvarlig for Plan B: Vandborgen.

4. Smukfest oprydning
Det er samme sted som sidst. Vi kan komme ind klokken 12:00 mandag d. 12. august.
Vi skal have sedler til ruderne.

Vi skal promovere Liv i Landsbyerne.

5. Lokalplaner i området
Mikkel ringer til kommunen omkring lokalplanerne og evt. rundt til borgerforeningerne inden næste møde.
Vi kan overveje at indarbejde principper for en bæredygtig udvikling lokalt.

6. Landsbypuljen og workshop
Der er deadline for ansøgninger til landsbypuljen 1. juni.
Vi laver en workshop for borgerforeningerne med henblik på at lave det gode projekt omkring et stort
projekt i området.
Mikkel er ansvarlig. Jeg spørger Thea om hun vil være med.

7. Hjemmesiden
Jens Thor går videre med hjemmesiden sammen med Lars Thyregod og Rasmus.
Ditte vil gerne være med til promoveringen. Man kan lave en konkurrence, hvor det kræves at man har
fundet noget information på hjemmesiden. Vi sætter tusind kroner af til promovering.
Naturgruppen skal tænkes ind i den.

8. Næste møde.
Næste møde hos Alice d. 6. juni klokken 19-21
Dagsorden





Hvad skal vi bruge vores penge til?
o Hvad skal vi promovere os på til Smukfest.
Workshop omkring landsbypuljen.
Promovering af LiL til stiåbningen.
Pjece om Bjedstrup Skoledistrikt.

9. Evt.
Vi skal arbejde mere med bæredygtighedsdagsordenen i forhold til Smukfest, skolen og lokalplanerne.
Vi skal arbejde på en pjece.

