
Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

 

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i Vild med Rebild tirsdag den 17.maj Kl. 

18-21.  Lokale: Skoven Business Center (tag hovedindgangen og til højre) 

Tilstede: Lene, Birgitte Simonsen, Henrik Nyrup, Janne Hansen, Malene Kurre Otte, Kersten Bonnen og 

Anna Udbye Rasmussen  

Afbud fra Merete  

Dagsorden 

1: Status projekter  

Ref:  

2106 Telte i træer: afsluttet og pengene er hjemme. Hvad vil vi med projektet fremover? Grejet kan bruges 

til gode formål i samarbejde med Frivilligcentret eller til at skabe fællesskab i landsbyer. Men det skal ikke 

konkurrere med vildmarksvirksomheder. Østklyngen trak sig, så grejet har ikke været brugt.  

2101 Lelaug: næsten afsluttet (slutrapport afsendt). Fremtid for projektet? Hvis vi kan få nogle til at arbejde 

med Matthias, er det muligt at oprette lelaug. Hvis vi skal have det til at leve videre, skal vi have det 

formidlet. Vi snakker lidt om målgruppe og kommunikation. Formålet skal være tydeligt (fællesskab 

omkring biodiversitet). Der er brug for en tovholder for projektet - så det kan koordineres med medlemmer 

og områder, der skal slåes. En mulighed er en facebook-gruppe, hvor medlemmerne også selv melder ind.  

2102 Spejderne og Karensmindeskolen: områder gjort vilde - og er blevet rigtig godt. Ikke alt er færdigt. 

Nyhed skal på hjemmesiden. Samarbejde med kommunen halter lidt.  

Vildt plante-byttemarked:  (i Østklyngen). Stor succes med god opbakning. Mulighed for at være med til 

august i Støvring også. Vi har fået betaling. Der skal laves en video. Samarbejde med borgerforeningerne i 

Terndrup, Blenstrup og Bælum.  

2104: Øst-vest projekt (Blenstrup og Nørager). 90 % af pengebudgettet søges hjem i juni i 2022. Bl.a. 

skolehaver og vilde områder. (obs. Blenstrup skal have solceller på noget af det planlagte areal - kan man 

lave noget med biodiversitet samtidig). Udfordringen er at projekterne skal placeres hos borgerne i byerne. 

Skal projektet omdøbes til 2022?  

Grundejerforeninger kan være medlemmer - og hermed få medlemsservice. Derfor figurerer de ikke med et 

nummer som andre projekter. Vi tilbyder rådgivning og udlån af grej. Det nævnes, at hvis 

grundejerforeningen har købt noget af os, bør de have et nummer af hensyn til at lette regnskaberne. Skal 

også oprettes som en fane på hjemmesiden. Diskussion om, hvorvidt der skal oprettes kontingenter for 

grundejerforeninger - dette skal på generalforsamling.  

- Bæveren - assistance gratis, de har købt frø 

- Rådyret - har købt en stor plan + frø  

- Hanebakken - rådgivning (uden regning)  

- Egehusene  

- Hulvejen 

- Grundejerforening i Rebild  
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Vi skal tydeliggøre vores landsby-aktiviteter  

2: Orientering om nye ansøgninger og projekter. (Byparken Terndrup, Terndrup 

skole) 

Orientering om, hvordan et nyt projekt opstår (det er nedefra)  

2201: Byparker i Terndrup - Terndrupæblet. Vi prøver ny funktion - mere som ekstern. Dvs. 

ansøgningshjælp.  

2202: Vilde områder på Terndrup Skole.   

3: Orientering om ansættelser 

Næste bestyrelsesmøde: Vi skal tage stilling til, om vi vil forlænge Lene  

Overvejelser om at ansætte Anna som pædagogisk konsulent på børne- ungeområdet (ekstern finansiering 

gennem fonde) - beskrivelse komme med som bilag.  

4: Datoer for næste møder (3 og 4. kvartal)  

27. juni 

29. august  

29. september  

27. oktober  

8. december  

5: Evt - Grejbank 

Visionsmøde: 19.15 – 21.00 VMR i fremtiden.   

1. Evaluering af år 1 

a. Projekter afsluttet 

b. projekter lige nu  

c.  På trapperne vej (nye)  

d.  samarbejde med kommunen-indtil nu 

Har været op af bakke indtil nu, men har været flinke til at hjælpe med penge. Samarbejdet på vej frem. 

Anlæg - fx byparker - lave noget med biodiversitet. Projekt med Bavnebakkeskolen - hængende haver - kan 

være et fremtidsprojekt i samarbejde med kommunen.  

2. Status lige nu. Vi vokser og skal bruge flere hænder (se bilag). 

3. Orientering fra møde med kommunen – hvad vil kommunen, og på hvilken 

måde kunne vi samarbejde i fremtiden. 

4. Interesse for vild natur vokser, hvordan skal VMR håndtere det?  
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Formålet med punkt 4 er ideer til et større drøftelse af visioner på et senere møde 

eks. September. 

Vi skal hjælpe med de små projekter - og i højere grad få borgerne til selv at gribe boldene. Hermed kan vi 

bruge pengene bedre (lønkronerne) 

Bruge kræfterne endnu bedre - på større projekter.  

Kampagne fra kommunens side - om at lade græsset slå.  

Kontakt til Bane Danmark - ang. skråninger langs banen  

Lelaug - oprette facebookgruppe 

Grej-bank 

Grundejerforeninger - oprette en mulighed for kontingent i forskellige størrelser.  

Obs. på mere information til medlemmer - fx. om at de kan låne/leje grej 

Hjemmeside - Kersten, Janne og Malene mødes og aftaler et kommunikationsmøde.  

Medlemmernes rolle i foreningen? Hvordan skal de anskues? Hvem er til for hvem?  

Skal vi være en lokal naturfredningsforening? Vi skal gerne være frie af DN.  

Hvad kan vi gøre for medlemmerne?  

Hvordan får vi markeret os?  

Hvad med ældrecentre? - forsigtig her - ældre har en forestilling om, hvordan en have skal se ud 

 

  


