LANDSBYEN
DE

7 SOGNE

Sammen er vi bedre

10. november 2017
Til Styregruppen
Kære Styregruppe
Hermed Referat af møde i Styregruppen
Onsdag d. 8. november 2017 kl 18.15 i Mødestedet
Deltagelse: Afbud fra Birthe Jensen og Chr. Nørgaard. Som repræsentant for Hvidbjerg
beboerforening deltog Bjarne Krogh.
Endvidere deltog Inger Nielsen (pkt. 2) og Helle Thorning Bertelsen (pkt 3)
.
Meddelelser uden for Dagsorden:
• Henning Poulsen udtræder af bestyrelsen for Redsted Beboerforening og
dermed også af Styregruppe, Vi takker for dejligt samarbejde og samvær, og
regner med, at foreningen udpeger nyt medlem til styregruppen.
• Deltagelse seminardag om Strategisk Tilpasning i Lemvig (Ernst, Poul,
Chresten og Poul Erik.)
• Thy-Mors Familelandbrug (forening under nedlæggelse) udlodder midler til
naturprojekter, der kan knytte sig til foreningens rammer – mellem 10 og
100.000 kr. Ansøgningsfreist 1. december 2017. Kontatperson: Birthe Marie
Jensen. Mulig ansøgning: stien til Agerø Fuglerservat.. se landbrugthy.dk –
udlodning af midler.
• Rumænsk Aften (fællesspining) i Hvidbjerg – succes med 110 deltagere. Kan
give overvejelser om at tematisere fællesspisningerne.
• Indbydelse fra Landdistriktsrådet om deltagelse i halvårsmødet 29.
november kl. 18 i Sdr. Draaby Forsamlingshus. Ernst deltager og fortæller
om byparkprojektet (Chresten supplerer med billeder)
• En stigende tilgang af Likes på vores Facebook side bør inspirere til øget
”markedsføring” via Facebook. Der ønskes et link fra Facebook til
kalenderen (Henning?)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af styregruppemøde d. 27. september 2017
Referat: Godkendt.
2. Nye aktiviteter efter kirkevandringerne 2017
Inger Nielsen deltager i mødet og forelægger sine overvejelser.
Referat: Årets vandringer var en stor succes med i gennemsnit 40 deltagere. Fhv.
korte ruter – den korteste 3,5 km.
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Turene gennemføres på mandage aftener med start . d 18. juni. Inger forventer, at
den hidtidige arbejdsgruppe vil fortsætte, men modtager gerne forslag til aktiviteter
(fortællinger m.v.) under turene.
Det er ønskeligt, at en af præsterne deltager i vandringerne.
Styregruppen hilser forslaget velkommen
3. Strategisk Tilpasning.
Status på projektet/forbruget og plan for disponering af restbeløb. Afklaring af
Redsteds prioriteringer.
Helle Thorning Bertelsen og/eller Anne-Sophie Øberg deltager i mødet.
Referat: Midlerne til Strategisk Tilpasning skal være brugt inden udgangen af 2018.
Det er ikke lige muligt klart at redegøre for et restbeløb, idet de enkelte projekter
kan være gennemført med midler fra Strategisk Tilpasning eller midler til
områdefornyelse – eller en kombination heraf.
I Redsted overføres midlerne til bytorv og købmandsbutik til Redsted Sognegaard,
men er kan alligevel være mulighed for anvendelse af byfornyelsesmidler.i Redsted.
Tilsvarende kan der evt. være midler til Tæbring Forsamlingshus.
Styregruppen peger især på, at nedrivning af Palle Sørensens hus (Næssundvej
479) og garageanlæg i Karby bør have høj prioritet. Karby Borgerforening høres
herom.
Det aftales at Styregruppen på sit næste møde udarbejder en bruttoliste over
aktuelle projekter (drøftes i de enkelte foreninger inden), som forelægges
kommunen (Helle/Anne-Sophie) på efterfølgende møde.
4. Velkomstpakke
Fortsat fra sidste møde.
Referat: Sagen står stille p.t. – afventer bl.a. ny bestyrer af Hvidbjerg
Købmandsgård. Punktet udsættes til næste møde.
5. Status på Karby Kuber, Kærstien og vandplatformen.
Referat:
Karby Kuber: afventer fortsat diskussioner med arkitekterne om fornyet
projektering og udbud.
Kærstien og Vandplatformen: Der er udarbejdet et etapedelt udbudsmateriale så
man bedre kan se, hvad vi kan få for pengene og hvad vi i givet fald selv må lave.
Udbydes i den nærmeste tid i et samlet udbud.
6. Redsted – status på Sognegården og købmandsbutikken.
Sognegården: Kommunen har fundet midler til at tilbygningen forøges fra 100 – 120
m2 og der er udarbejdet flere interessante indretningsmuligheder.
Referat: Forslagene til nyindretning af sognegården forelægges på et
beboermøde/fællesspisning d. 16. november.
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7. Anvendelse af byskiltene/ opsætning af materiale.
Referat: Der laves farvede baggrunde til opslagene således: græsgrøn: kirkerne;
blå: idrætsforeninger; rød: alle øvrige. Baggrunden opbevares og kan hentes i
Mødestedet . Husk at levere tilbage .Pedelgruppen sørger for maling af det
fornødne antal ”baggrunde”.
Der laves instruktionsmøde i brug af printeren.
8. Status på turistbrochure og samarbejdet med Fjordbyernes Netværk.
Referat: Morsø Kommune har lovet at udarbejde det nødvendige kortmateriale med
de vigtigste vejnavne m.v., hvorefter opsætningen kan laves.
Sydthys kort rummer også området fra Vilsund og ned til hvor vores kort starter
(Dragstrup) og signaturer m.v. for dette stykke sættes på deres kort.
9. Status på Kirkeprojektet.
Referat: I samarbejde med Limfjordsteatret er der gennemført afprøvning med
musik og drama for børnehaven og skolens yngste klasser i Hvidbjerg kirke. Deraf
udledes behov for ændringer i kirkens indretning. Der er frigivet midler til AV-udstyr
til Agerø Kirke og indledt samarbejde med Fugleværnsfonden og dermed DOF om
anvendelse af kirken.
Der tages ikke skridt til fysiske forandringer i de øvrige kirker førend
afprøvningsprojekterne er gennemført. Dette hindrer dog ikke brug af de øvrige
kirker til den påtænkte særlige profil.
10. Landsbypedeller.
Status på ansøgning til Velux-fonden.
Referat: Svar fra Velux fonden afventes fortsat. Poul Erik ”rykker”.
11. Debatpanel Altinget.
Ingen debat registreret
Referat: Til efterretning
12. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
• Postnumre: Styregruppen diskuterede postnumrenes indflydelse på låneadgang,
og styregruppen foreslår til overvejelse, at Mors kun har et postnummer: 7900.
Sagen drøftes med øens øvrige beboerforeninger – f.eks. på det kommende
halvårsmøde.
• Naturgruppe.
Vi taler om naturen som et af vore stedbundne potentialer, men i meget
ukonkrete vendinger. Der søges derfor nedsat en arbejdsgruppe af
naturinteresserede til at tydeliggøre de naturværdier og – steder, som
Landsbyen de 7 Sogne rummer.
Finn Olsen kontakter mulige emner til sådan en gruppe.
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Næste møde:
Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17 i Mødestedet.
Referat: Poul Erik
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