Referat – bestyrelsesmøde i Liv i Landsbyerne
D. 31. maj klokken 19:30-21:30 i mødelokalet på Bjedstrup Skole.
Til stede:
Eva, Rasmus, Ditte, Jacob, Jens, Sara, Alice og Mikkel
Ikke til stede
Hans, Thea og Gitte
Formalia
Ordstyrer og referent: Mikkel
Korte orienteringer fra teams og ansvarspersoner
Relationsteamet er gået lidt ned i gear efter Gitte har fået arbejde. Skumringsvandringen er udskudt.
 Rasmus snakker med Gitte om muligheden for at rekruttere flere kræfter til teamet.
Team Smuk Fest går i gang med at annoncere oprydningen d. 13.-14. august.
 Jacob får styr på arbejdsskadeforsikringerne.
Frivillige og medlemmer kan orientere om, at vi har 63 medlemmer. Flere af dem har givet udtryk for, at de
gerne vil være aktive i foreningen.
 Alice udsender en liste over dem, der har tilkendegivet, at de gerne vil være aktive.
Liv i Landsbyernes svar til kommuneplanen og efterfølgende proces.
Stor opbakning til visionspapiret.
Visionspapiret er resultatet af de otte arbejdsgruppers arbejde henover foråret. Arbejdsgrupperne blev
nedsat på Liv i Landsbyernes stormøde d. 15. april.
Vi beder nu arbejdsgrupperne om at udvælge ét projekt, der er realiserbart indenfor en tidsramme af 1-2
år, og som de vurderer kan samle opbakning i området. Herefter indkalder vi til et nyt stormøde d. 30.
september, hvor alle har mulighed for at koble sig på et projekt. Målet er, at vi kan sætte gang i 8 projekter,
der gør vores område endnu mere fantastisk!
 Mikkel indarbejder de få rettelser og sender svaret til kommunen.
 Mikkel sender en mail til tovholderne med vores svar til kommunen og vores forslag til den
efterfølgende proces.
Kommunikation
Bestyrelsen havde en dialog om den måde vores forening skal kommunikere på. Vi har besluttet at oprette
en hjemmeside. Hjemmesidens formål er ikke nyhedsstof a’ la’ Alken.dk. Formålet er, at have en platform,
hvor vi kan kommunikere foreningens arbejde til interesserede og ikke mindst fonde. Vi vil undersøge
muligheden for at lade opslagene fra foreningens Facebookgruppe fremgå af hjemmesiden, så dem der ikke
har Facebook kan følge med.

 Kommunikationstemaet mødes d. 20. august og går i gang med arbejdet.
Ekskursion
Vi har udskudt vores ekskursion til senere på året pga. stormødet. Der er forslag om, at vi besøger Friland
eller Grobund i Ebeltoft.
 Mikkel indkalder på den anden side af sommerferien arbejdsgruppen, der arbejder videre med
ekskursionen.
21:15 – 21:30 Eventuelt
Eva skal afsted på et ti-dages kursus i Sverige om permakultur. Hun bliver på den baggrund
permakulturambassadør i vores området, og vi er meget velkomne til at sprede ordet.
Arbejdsgruppen omkring opkøb af Kollen i Svejstrup holder stormøde d. 14. juni på skolen. Der vil være
mange muligheder for at blive aktiv i købet af Kollen, og det er vigtigt, at der er nogen, der dukker op – også
folk fra de andre landsbyer.

