Referat LIL-møde 9. dec. 2020
•

Nyt fra arbejdsgrupperne

Medlemsstrategi: Har holdt møde. Strategien skal understøtte formålet i vedtægterne. Punktet: at
pleje skoledistriktets interesser, herunder kontakten til kommunen, øge medlemsgrundlag både
kollektive og individuelle, styrke relationen til eksisterende medlemmer, sørge for aktive
medlemmer. Konkrete initiativer: værgekampagne, Facebook, nytilflytter skal have info om LIL.
Hjemmesiden skal opdateres. Diskussion af evt. betaling? Hvad får man for pengene? Hvad skal
kontingentet være? Skal der være kontingent? Gruppen går videre med snakken. Tager op:
kontingent og hjemmeside/skriv.
Kommunikationsgruppen:
Har læst visionsskriftet. Vi mangler Illerup og Boes. Vi skal have optimeret hjemmesiden. Vi skal
have præsenteret landsbyerne og fællesskabet. Visionspapir: prioriter visionspapiret.
Billeddatabase af lokale fotografer. Billede af ny bestyrelse. Medlemsskabet skal formidles. Vi skal
have succes-kriterier for kommunikationen. Til næste møde: Gruppen skal gå sammen og finde ud
af, hvad vi skal prioritere. Gruppen får 800 kr. årligt til at udvikle og vedligeholde hjemmesiden
samt andre relevante kommunikationsopgaver.
Landsbyrådet og samarbejde med borgerforeningerne
Landsbyrådet er et kerneområde for Liv i Landsbyerne. Det er helt essentielt i forhold til vores
formål, og der er i bestyrelsen stor opbakning til, at vi som forening skal gøre repræsentationen af
vores område til en af vores absolutte topprioriteter.
Vi deltog på ABAFs bestyrelsesmøde d. 2. december, hvor vi drøftede Landsbyrådet. Konklusionen
var, at vi står styrket, når vi står sammen som landsbyklynge. ABAF har derfor overdraget deres
mandat i Landsbyrådet til LiL. ABAF pointerede at LiLs repræsentation kræver tæt samarbejde og
koordination. ABAFs bestyrelse foreslår, at LiL indgår i en lignende dialog med de andre
borgerforeninger og igangsætter en inddragende proces omkring et grundlag for LiLs virke som
repræsentant for landsbyerne - på linje med processen omkring visionspapiret, men med højere
grad af fokus på inddragelse af borgerforeningerne.
Bestyrelsen drøftede LiL repræsentation i Landsbyrådet og nåede frem til følgende:
•

Samarbejdsgruppen igangsætter dialoger med borgerforeningerne i Bjedstrup, Boes og
Svejstrup. Der er ikke en fungerende borgerforening i Illerup, hvorfor gruppen foretager en
mere uformel kontakt.

•

Kristian udarbejder et forslag til en proces omkring et grundlag for LiLs repræsentation for
området med afsæt i generalforsamlingen 2021.
Bestyrelsen afsætter to ordinære bestyrelsesmøder om året til formøder for de store
møder i Landsbyrådet, hvor vi har særligt fokus på at inddrage borgerforeningerne i
forhold til Landsbyrådets dagsorden.

•

•

Bestyrelsen indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6. januar som formøde til
mødet i Landsbyrådet i januar.

Økonomigruppe: Vi har 30.000 fra smukfest. Vi betaler høje gebyrer.
•

Generel status på vores arbejde: Skolen er reddet. Nu skal aftalen landes. Overdragelse af
arbejde ift. ansøgning til klimapulje og aftalemodel til skolebestyrelsen. Klimapuljen har
frist den 1. marts. 2021.

•

BLUP: Er det relevant, og hvad er værdien? Eva ser på det.

•

Forretningsorden: Vi når det ikke i dag. Mikkel har skrevet udkast.

•

Evt: Bilag på 300 kr. for 1. søndag i advent i Alken på Hedeager Krog. Kristian overfører.

