Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Mors d. 18. april 2018
Kære Styregruppe

Hermed referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 25. april 2018 kl 17 i Mødestedet
Fraværende: Nina Andersen
Dagsorden:
Meddelelser uden for dagsorden:
Børnenes Actionpark i Hvidbjerg kommer i udbud i den nærmeste tid og arbejdet ventes
igangsat i løbet af sommeren
1. Godkendelse af referat af møde d. 7. marts 2018
Referat:
2. Årsmøde, årsregnskab, beretning og arbejdsplan
I vedtægten hedder det:
” Styregruppen afholder hvert år inden udgangen af marts måned et årsmøde i form af
et offentligt borgermøde for beboerne i institutionens geografiske virkeområde.
Årsmødet skal mindst indeholde følgende dagsordenpunkter:
• Beretning om det forgangne års aktiviteter
• Regnskab for årets virksomhed
• Drøftelse af mødets ønsker om fremtidige aktiviteter
• Styregruppens arbejdsplan for det kommende år.”
Vi kan, som i tidligere år, ikke helt overholde tidsfristen, men der skal udarbejdes
beretning, laves arbejdsplan og udarbejdes regnskab, samt fastsættes tidspunkt for
årsmødet.
Der medsendes et forslag til beretning og arbejdsplan i stikordsform svarende til
tidligere års beretning og arbejdsplan.
Referat: Årsmødet afholdes Onsdag d. 23. maj 2018, således:
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Kl. 17 – 19: Styregruppemøde
Kl. 19 – 21? Årsmøde
Forslaget til beretning 2017 og arbejdsplan 2018 godkendt til forelæggelse på
årsmødet. Endvidere godkendtes regnskabet for 2017.
3. Turistfolder – presseorientering og anden markedsføring
Referat: Der laves pressemøde om folderen samt indvielse af Tæbring-projekterne
(Bypark og Strandprojekt)
Fredag d. 25. maj 2018 kl. 18.30
Hans Ejner indbydes til at forestå indvielsen
4. Opdatering af mails på hjemmesiden.
Referat: Poul Erik opdaterer maillisten og får den sat på hjemmesiden.
5. Status på kirkeprojektet
Referat: Kirkeprojektet går ind i sin afsluttende fase som projekt, idet det skal være
afsluttet 1. september 2018.
Menighedsrådene har tilsluttet sig forslaget til de særlige profiler, I det omfang de
særlige profiler forudsætter ændringer i kirkernes indretning sker det i takt med at
tilladelser og finansiering kan skaffes. Det bliver i høj grad præsterne, der ved
tilrettelæggelse af deres arbejde, kommer til at fylde profilerne ud, men det sker tillige
ved menighedsrådenes og andres foranledning. Tæbring kirke overvejes døgnåben i
sin funktion som pilgrimskirke i kombination med shelter og evt. overnatningsmulighed
i kirken.
Projektet har i sin helhed styrket sammenholdet og samarbejdet i pastoratet og de tre
menighedsråd.
Arbejdsgruppen fortsætter efter afslutning af projektperioden med henblik på at
katalysere den videre udvikling.
Der konstateres i øget en fordobling i antallet af kirkegængere.
6. Status på igangværende projekter:
a) Kærstien og vandplatformen
b) Karby Kuber
c) Redsted Sognegård
d) Strandprojektet i Tæbring
Referat:
Ad a) og b) Intet nyt
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Ad c) Fjernelse af inventar m.v. i børnehave- og gymnastiksalsdelen er gennemført.
Der er endvidere udtaget mursten og andre byggematerialer til brug for opbygning af
”hulen” m,v, og nedrivning sker i den nærmeste tid. Omlægning af rør- og
kloakinstallationer er gennemført. Der etableres storskærm i Sognegårdens store sal,
når fondsmidler hertil er skaffet.
Der etableres shelter på den tidligere sportsplads og indrettes toilet og bad i det
tidligere maskinhus. Der laves projektbeskrivelse vedr. det sidste (Kresten), med
henblik på ansøgning om midler til materialer. Arbejdet udføres som frivilligt arbejde.
Ad d) Strandprojektet i Tæbring afsluttes inden for den næste måned.
7. Ældreboligerne i Tæbring
Referat: Der er tilsyneladende mulighed for at erhverve de to sidste ældreboliger i
Tæbring til lokal drift og de omliggende arealer til forbliven som grønt område.
Der skal findes driftsherre til den videre drift af boligerne.
Der indkaldes til et møde for borgerne i TORF området for at overveje mulihederne for
drift af de to boliger. Chresten er tovholder på sagen.
8. Ansøgning til Morsø Forsikring/Den velgørende Fond.
Der søges 10.000 kr til brakpudser
Referat: Chresten har sendt ansøgning. Maskinen skal bruges til vedligeholdelse af
stien omkring Thissing Sø, stien til fugleskjulet m.v. og bliver dermed i øvrigt et
redskab til brug for en kommende landsbypedelordning.
Thy Statsskovdistrikt har – trods løfter herom -ikke meldt tilbage vedr. en evt aftale
om pasning af stiforløbet omkring Thissing Sø.
9. Skiltning i Landsbyen de 7 Sogne
Fra sidste møde:
” Der mangler i udstrakt grad skiltning i området til oplevelsessteder, forretninger m.v.
eks.
• Flugtskydningsbanen
• Mountainbikebanen
• Til stranden respektive steder
Karby Kuber’
• B&B
• Da Vinci Broen
• Cykelforretning
• Gård Bageriet
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• Sindbjerg Vingård
• Thissinghus ved Vestmorsvejs udmunding ved Næssundvej
• Mv
Det aftales at en repræsentant for hver af de fire beboerforeninger mødes med
Chresten og udarbejder en liste med behov/ønsker om skiltning”
Referat: Telefoniske henvendelser til kommunen herom har ikke givet resultater. Det
aftales at de fire beboerforeninger giver Poul Erik besked om, hvilken skiltning, der
efterlyses og Poul Erik laver en skriftlig henvendelse til kommunen.
10. Natur- og fuglegruppe?
Fortsat drøftelse efter tidligere møde.
Referat: Sagen udsættes på manglende opbakning på nuværende tidspunkt.
11. Landsbypedeller
Fortsat drøftelse af en reduceret ordning. Anskaffelse af materiel og finansiering heraf.
Referat: Afventer jfr. pkt 8.
12. Overtagelse af Kernehuset. Skal der gøres mere i sagen? Kontakt til SKF?
Referat: Der gøres ikke mere for tiden. Hvidbjerg Beboerforening oplever sig ikke som
rette ejer og driftsansvarlig for ejendommen. Bør overvejes administreret og ejet af
SKF. Der er en deadline ved udløbet af de eksisterende kautionsforpligtelser.
13. Eventuelt og fastsættelse af næste møde og årsmøde.
Referat:
Næste møde Onsdag d, 23. maj 2018 kl 17 sammen med årsmøde samme dag. Kl.
19.
Referat: Poul Erik
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