
Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

 

Dagsorden 27.10.22 19.00 – 21.00 Frivillige Centers Rebilds lokaler 

Tilstede: Henrik, Birgitte, Janne, Malene, Merete, Kersten, Anna  

1 Projekter  opdatering Skriftligt O 

2 Aktiviteter 
Brainstorm 15 min 
med opsamling. 

Efter visionsseminaret på sidste bestyrelsesmøde, hvor vi fik fastlagt 
vision, mål og målgrupper, er næste skridt at overveje aktiviteter.  
Hver tager mindst 2 konkrete ideer til aktiviteter med. 
Der nedsættes et aktivitetsudvalg til at konkretisere ideerne. 
 
Beslutning: Alle kommer med forslag til aktiviteter. 
Aktivitetsudvalget renskriver disse. Janne melder sig til at være 
aktivitetsudvalg.  

D og 
B 

3 Pris – Grønne Råd VMR indstiller projektet ’Vilde unger’ som omfatter 5 skoler og 
Spejderne til Det Grønne Råds pris. 
 
Beslutning: Bestyrelsen godkender, at projektet ”Vilde unger” 
indstilles til prisen. Kersten skriver indstillingen.   

B 

4 Ansøgning tilskud Vi ansøger om tilskud ud fra vores voksne medlemmer. 
Børneklubben er for vanskeligt at håndtere i nuværende form. 
 
Beslutning: Bestyrelsen giver fuldmagt til, at formanden og 
kassereren kan beslutte, om de vil søge aktivitetstilskud for børn 
(under 25) eller ej.  

B 

5 Dato for 
generalforsamling 

Forslag: 1.marts 2022 Forslag til afvikling og skal vi have et foredrag 
først. 
På valg er: Henrik, Malene og Merete som blev valgt for et år på 
sidste GF. 
 
Beslutning: Generalforsamlingen afholdes tirsdag 28/2. Kersten og 
Merete er tovholdere på at planlægge generalforsamling. Vi 
beslutter at holde et lille oplæg om et af vores projekter (i stedet for 
et foredrag med udefrakommende foredragsholder). Tovholderne 
arbejder videre med dette.  
Merete ønsker ikke at genopstille, hvis nye kræfter kan vælges ind i 
stedet. Det betyder, at vi skal arbejde på at få nye ind.  
Malene vil gerne stille op igen.  
Til næste møde skal vi have på dagsordenen, at bestyrelsen skal 
nytænkes.  

B 

6  Evt. Frivillig Festival: 
Malene laver en quiz. Malene og Kersten beslutter, hvad præmien 
skal være.   
 
Ny dato til julefrokost og bestyrelsesmøde: 20. december kl. 18. 
Merete undersøger, om det kan blive i ”Laden” i Gravlev, alternativt 
Rebildhus eller Røverstuen.  
 

 

 



Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

O: orienteringspunkt; B: beslutningspunkt; D: Drøftelsespunkt 

Punkt 1: 

Opdatering projekter:  

Terndrup skole går i gang med sit projekt ’vilde områder’ fredag den 28.10.22, Hvor børnene er med i Sien 

grusgrav og mærker sten op. Samtidigt kommer kommunens store lastbil og fragter stenene på plads på 

skolens området. Det er Terndrup skoles eget projekt, hvor VMR fungerer som rådgiver. 

Projekt 2204 Øst-Vest: Både i Nørager og Blenstrup sker der noget. I Nørager er Nørager vedligehold gået 

ind i projektet og sammen med vandværket er der nu lavet en plan for slåning af græs og pleje af de 108 

plantede frugttræer. I Blenstrup venter vi på at få en aftale med kommunen om den fremtidige 

vedligeholdelsesplan. 

 

 


