
Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

Bestyrelsesmøde Mandag den 29.8 22 KL 18-21,  

Frivilligecenter Rebild. Øster Alle 6, 9530 Støvring 

Beslutningsreferat 

Tilstede: Merete, Malene, Henrik, Birgitte, Kersten, Anna og Christina (Frivilligrådet)  

Afbud fra Janne og Lene 

Dagsorden 

1. Visionsarbejde Tidsplan: 18.00 til ca. 20.00. Vi bestiller Sandwich og holde en 
spisepause efter forventningsafstemningen. 
 
Referat:  
Diskussion af Christinas oplæg omkring bestyrelsens rolle og 
forventninger til bestyrelsesarbejdet.  
 
Beslutning:  

- Det besluttes, at ordstyrer fremover afrunder hvert punkt, så 
beslutningen er tydelig for alle og kan føres til referat. 
Referatet skal oplæses og godkendes efter hvert punkt.  

- Henrik får tilsendt og gennemlæser dagsorden ca. 14 dage før 
bestyrelsesmøder mhb. struktur.  

- Til det kommende strategiseminar skal vi tage stilling til og få 
overblik over:  

- Formålet for foreningen  
- Hvordan kommer vi til målet? Fx 3-4 kerneydelser som 

forening.  
- Hvordan udfører vi disse ydelser og hvem gør hvad?  
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2. Orientering om 
status- projekter 

Kort skriftlig orientering og status på projekterne. Se bilag 
Hvis der ikke er spørgsmål til dette punkt, går vi videre til pt. 3 
 
Beslutning:  
Det besluttes, at “orientering om projekter” fremover rykkes til sidst i 
dagsorden.  
Kersten og Mere arbejder videre på en løsning med grejbanken til 
næste møde.  
Status på sov ude-projektet ønskes til næste gang.  
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3. Naturmessen Vi har 4 aktiviteter 
Der er allerede bevilget penge til beachbanner med VMR’s logo. 
Forslag til bevilling af yderligere 2500 kr. til de øvrige stande samt 
tilskud til den samlede messe (annoncering, foredrag, musik m.v.) 
Fordelt på 500 kr til materialer til bålpandekager, 2000 kr til messen. 
Der forventes indtægter ved salg af planter på 600 – 1000 kr. Planter 
som foreningen har (står hos Kersten). 
Program: https://vildmedrebild.dk/event/naturmesse-2022/ 
 
Beslutning: Beslutning vedtaget om at bevilge 2500,- til messen (og 
ikke til annoncer)  
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https://vildmedrebild.dk/event/naturmesse-2022/
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Kersten, Anna og Merete deltager i messen 
 

4. Nye projekter i 
støbeskeen 

Kirkeprojekt i Gl. Skørping:  
Et medlem har arbejdet på at få Gl. Skørpings menighedsråd med til at 
udlægge kirkens jord til naturområde, som dog støder på modstand. 
Skal vi gå ind i projektet og bidrage til at finde løsninger, som i første 
omgang har fokus på Gl. Skørping, men som også kan bruges fremtidigt 
i forbindelse med andre kirker. 
 
Erhvervsprojekt- Juelstrupparken: 
Enkelte firmaer i Juelstrupparken er begyndt at tænke naturen ind og 
lægge nogle af græsplanerne om. Skal vi lave et tiltag hvor vi får 
firmaerne til at deltage mere aktivt – evt. lave en 
’Juelstrupkonkurrence’ Eller ’vildt erhverv i Rebild’ om det 
vildeste/flotteste/mest biodiverse natur-erhvervsprojekt. Evt. invitere 
borgmesteren og en biolog som dommer.  
 
Skal vi starte disse projekter op og er der nogle fra bestyrelsen, der har 
lyst til at deltage? 
 
Beslutning 1 om kirkeprojekt i Gl. Skørping:  Vi ønsker ikke at indgå i 
kirkeprojektet i Gl. Skørping. Der udarbejdes i stedet et 
inspirationskatalog til kirkerne (sættes på fremtidig arbejdsliste, ikke 
lige nu og her).  
 
Beslutning 2 om Juelstrupparken:  
Vi arbejder videre med ideen og nedsætter et udvalg til dette.  
Udvalget består af Kersten, Henrik og Birgitte.  
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5. Frivilligemesse på 
Støvring Gymnasium 
november 

Søndag den 6. november kl. 10.00-17.00 afholder Frivilligcenter 
Rebild som noget nyt Frivillig Festival på Støvring Gymnasium. 
Her vil alle lokale frivillige foreninger og grupper få mulighed for 
at stille op med stande, aktiviteter og workshops for at synliggøre 
jeres aktiviteter og fællesskaber. Alle frivillige og interesserede 
borgere i Rebild Kommune er inviteret. 
  
Skal vi deltage og hvem melder sig? 
 
Beslutning: Vi vil gerne deltage som forening også gerne med 
aktiviteter. Kersten og Merete har standen, flere er velkomne.  
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6. Evt.  
 
Budget  
 
Spørgsmål fra 
Malene  
 
 

Beslutning: Der udarbejdes høringssvar til budgetforhandlingerne af 
Kersten og Merete. Sendes ud på mail til bestyrelsen for eventuelle 
kommentarer.  
 
Beslutning: Der skal følges op på “Vild med Rebild”-skiltene i Nørager. 
Kersten og Malene undersøger det.  

 

    


