Referat til Landsbyrådets møde den 14.06.2018 kl. 19.00

Sted: Hos Anne Kaae

Deltagere: Anne Kaae, Anna Margrethe Kristensen, Inge Lorenzen, Sofie Boesen, Tina
Thybo Sørensen
Referent: TT
Referat:
Emne
1.

Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
Forslag til ny velkomstbrochure – velkomstgaver
-

Hvordan administrer - hvem- og hvordan gør vi med velkomstgaver?

Inge Houg Jakobsen kom og fortalte om hvordan vi har gjort indtil nu. Der er nogle
vedtægter, godkendt i det gamle Landsbyråd.
Opgaven med uddeling og velkomstrunde fungere faktisk fint nu, idet opgaverne er
fordelt blandt forskellige kontaktpersoner. Landsbyrådet har det overordnede
ansvar.
Integrationskaffen afholdes en gang om året i disse år pga den ret store udskiftning
i beboerfeltet. Heine fra Blomsterparken har tilbudt at deltage næste gang, og
fortælle om det at være tilflytter i området.
Vi inviterer skolen, institutionen, Hertha mv. til at deltage i integrationskaffen og
formidle budskabet omkring deres tilbud.
Landsbyrådet giver for 100 kr. plus Brugsen giver et gavekort og så får man et
2.

gratis medlemskab til den forening, i den forening man ønsker. Der er en konto i
Brugsen, som Anne/Inge afregner løbende. Herskind By står Borgerforeningen for,
og i Skivholme By er det Forsamlingshuset der står for gaverne. På Heden er det
Fremad Foreningen v. Ulla der står for velkomst og gave.
Blomsterparken har indtil nu selv stået for det, men det viser sig at flere slet ikke
har fået noget. Sofie taler med Morten om det, da han her kontaktperson.
Hvordan får vi penge til Landsbyrådet:
Herskindsigt får midler, som vi nok bør have en del af til vores arbejde i
Landsbyrådet. Vi må afholde et møde med dem, hvor vi aftaler et beløb.
Velkomstfolderen:
Anne tager kontakt til Bent Rasmussen og henter nyt billede til velkomstfolderen.
Tina tilretter folderen.
Tina sender den del af folderen, der vedrører foreningerne til Hans Gravsholt, til
gennemlæsning

Anne lader Frank se på listen over firmaer
Inge laver et forslag til ny vejledning omkring ”velkomst” procedure, og sender det
til det øvrige Landsbyråd.
Evaluering af arbejdet med visionsrapporten og release party
3.

Tina forsøger at skaffe rapporterne fra Sjelle og fra Skjørring via Bente (Fælleden),
så vi kan læse dem.
Vi synes, det hele gik godt… og vi er tilfredse.
Prioritering af opgaver og fremtiden

4.

-

Hvor/hvornår starter vi?

-

Hvem vil vi inddrage?

Punktet udsættes til næste møde
Materiale fra gammelt Landsbyråd
5.

-

Hvordan får vi fat i det? – Anne går ned til Mette og henter det.

-

Hvor opbevarer vi papirmaterialer? Anna Margrethe fortæller, at der er
plads til reoler i forsamlingshuset. Der kan hun godt sørge for at få materialet
lagt på plads på sigt.

6.

Madkulturhus.
Den 27. juni afgøres det af Byrådet, om vi får tildelt midler til projektet.
Årshjul –

5.

-

Gennemgå vedtægter – Vi tager det på punkt næste gang.

-

Besøge foreninger – start i efteråret. Vi går ud 2 og 2.

-

Afholde generelforsamling – vi venter til efter ferien og beslutter en dato.

-

Integrationskaffe – Vi vælger at afholde det lørdag den 12. januar kl. 14.30.
Anna Margrethe er tovholder, og sørger for at få meldt en dato ud.

7.

Aflægge regnskab – det sker på årsmødet.

Hvornår er næste møde: 20.08 kl. 19.00 på Skolen (inden mødet med
Herskindsigt) og derefter den 20.09 kl. 19.00 hos Inge.

-

De punkter vi skal arbejde med ved næstkommende møde er:
- Plan for besøg i foreningerne (indhold/dato)
- Næste gang læser vi vedtægterne op.
- Økonomi og det vi skal tale med Herskindsigt om
Obs punkter:

-

- Find dato til afholdelse af generalforsamling

-

- Generalforsamlingen: Vi starter et dokument, som vi skriver på løbende, når vi udfører noget, så det bliver let at samle op på det hele, når vi skal beskrive årets
udførte opgaver ved generalforsamlingen.

-

- Herskindsigten har møde den 20. august kl. 19 og der kan vi deltage og snakke
pengesager osv. Inge skriver til bladet, at vi deltager og kommer kl. 20.00.
Spørgsmål til Herskindsigt omkring pengene, og hvad bidragene bliver brugt til.
- - Skal Folkekøkkenet give et gratis medlemskab pr. tilflytter familien (gældende for
en person). Hvordan skaffes midler og hvad/hvem bidrager
(foreninger/institutioner).
- Hvordan husker vi at invitere skolen, institutionen, Hertha mv. til at deltage i
integrationskaffen – og formidle budskabet omkring deres tilbud til området.

-

