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Kære styregruppe
hermed

Referat
af møde i Styregruppen
Onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17 i Mødestedet.
Deltagere: 
styregruppen minus Finn Olsen
Endvidere deltog Inger Nielsen, Karby
Under punkt 2 deltog idrætskonsulent Susanne Nielsen fra DGI Nordjylland som indleder
og Bodil Poulsen samt Jutta Mogensen fra VIF
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 20. januar 2016.
Referat: 
Godkendt
2. Oplæg ved Konsulent fra DGI vedrørende foreningsudvikling.
Den nye formand for VIF indbyde.
Referat:
Susanne Nielsen orienterede inspirerende om samarbejder og
landsbyudvikling i et område i Jammerbugt kommune. Det gav flere ting til
overvejelse.
En snak om områdets fælles kalender giver anledning til at genoverveje vores
fælles kalender og i øvrigt at efterlyse friskolens og VIF’s brug af den fælles
kalender.
3. Årsmøde i den selvejende institution Landsbyen de 7 sogne.
I vedtægten står:
”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.”
Der ønskes aftale om årsmødets planlægning.
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Referat: 
På grund af de mange lokale borgermøde om byfornyelse, strategisk
planlægning, Karby Kuber m.v finder styregruppen det ikke realistisk at gennemføre
et selvstændigt borgermøde om årsberetning og arbejdsplan for Styregruppens
indsats.
Der udarbejdes årsregnskab for 2015 (Gitte) og Poul Erik udarbejder forslag til
beretning og arbejdsplan til behandling på næste styregruppemøde
.
4. Forslag til Landdistriktsrådet.
Referat: 
Chresten orienterede om sin henvendelse til Landdistriktsrådet om det
bliver erstattet af et Øråd, hvori også Nykøbing er deltager, samt et forslag om en
smidigere uddeling af Landdistriktsrådets midler. Forslaget forventes behandlet på
LDR’s kommende møde.
Sagen til efterretning.
5. Børnenes natur og actionpark.
Bevilling fra Friluftsrådet.
Referat:
Der givet bevilling fra Friluftsrådet på 23.000 kr og indstillet bevilling fra
Landdistriktsrådet på 20.000 kr. Endvidere søges Den Velgørende Fond, Morsø om
midler.
Der blev rejst usikkerhed om initiativet til natur og actionparken. Denne usikkerhed
søges afklaret med de pågældende.
6. Infoskilte og vedligehold af byskilte:
Referat:
Skiltene er færdige i den nærmeste tid. Den påtænkte udformning af
skiltepladerne har vist sig uholdbar, hvorfor der må vælges en anden løsning.
Udgiften skiltepladerne stiger dermed fra 100 kr til 310 kr + moms pr stk, således at
udgiften bliver på 36.000 kr i alt og dermed 10.000 kr mere en budgetteret. I første
omgang udskydes indkøbet af printer og Poul Erik søger Den Velgørende Fond om
midler til merudgiften. Hvis det ikke lykkes drøftes en fordeling af merudgiften med
2.500 kr pr beboerforening.
7. Mors DNA
Referat: 
Se under pkt 4.
8. Kærstien og vandplatformen.
Status på sagen:
● De konkrete planer
● Borger og interessentmøder
Referat: 
Placeringen af kærstien, giver fortsat problemer. Der er udarbejdet et nyt
forslag, som måske vil give problemer i forhold til Realdania.
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Der er indkaldt til lodsejer

og interessentmøde 
tirsdag d.8. marts kl. 19 i Karby
Kuber,
hvor planerne præsenteres med henblik på aftaler om placering og
gennemførsel.
Ole Rasmussen påtager sig at få lokale til at sørge for kaffe og brød – udgiften
afholdes af projektpenge. Chresten søger for smørrebrød.
Arkitektfirmaet har rejst tvivl om den tidsplan de selv er kommet med tidligere.
9. Redsted sognegård og Torv.
Referat:
Det videre arbejde med 
torvet
afventer igangsættelse af arbejdet omkring
Strategisk Tilpasning.
Redsted Sognegård:
Bestyrelsen har indstillet at såvel børnehave, som
gymnastiksal rives ned, da Sognegården ikke kan bære den økonomisk drift af de
dele af bygningerne. Beboerforeningen ønsker børnehave og gymnastiksal bevaret.
Der er givet en frist til 1. maj for at komme med en endelig indstilling til kommunen.
10. Tæbring
 Status på arbejdet med bypark og strandaktiviteter
Referat: ”
Fjordgruppen” har ikke færdiggjort sine planer og ønsker, men der tilsagn
fra lodsejer til at placere aktiviteterne på vedkommendes jord.
Planer og ønsker til byparken er færdiggjort og der er møde d. 3. marts med
kommunen om det videre arbejde. Der pt. Kalkuleret en samlet udgift på 692.000
kr, hvortil der på nuværende tidspunkt 150.000 kr fra strategisk tilpasning 26.000 kr
fra Grøn Ordning samt indstillet 25.000 kr fra Landdistriktsrådet til en første fase af
indretningen, kalkuleret til 114.000 kr.
(Poul Erik har efter mødet fået oplyst, at der 
kan
søges LAG midler til projektet og
vil sende ansøgning.
Bestyrelsen for forsamlingshuset i Tæbring vil på sin kommende generalforsamling
foretage en vurdering af, hvad der skal ske med forsamlingshuset.
Der omtales overvejelser og Refugiets fremtid og omfattende behov for
istandsættelse.
11. Byfornyelse i Hvidbjerg.
Referat:
Der er aftalt møde med kommunen torsdag d. 10. marts med henblik på
indsamling af ønsker til byfornyelse og den videre planlægning.
12. Ansøgning til Landdistriktsrådet.
Referat: 
Se under pkt 4.
13. Hjemmeside og Facebook 
v/ Ole Rasmussen.
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Referat:
Ole Rasmussen luftede sin personlige uvilje mod brugen af Facebook.
Flere deltagere kunne godt deltage i synspunktet, men der var nu alligevel enighed
om, at Facebook er det mest effektive middel til spredning af budskaber og
information.
14. Besøg af Radio Limfjord
Referat:
Chresten orienterede om henvendelse fra Radio Limfjord om
udsendelsesserie: LandsbyLiv i 2016, der skal sendes fast hver lørdag formiddag
kl. 9 – 11(evt 12). Udsendelserunden starter lørdag d. 9. april.
Chresten har bekræftet vores interesse i at deltage og angivet en række emner og
begivenheder, der kan indgå i en udsendelse om Landsbyen de 7 Sogne. Der bliver
møde med Radio Limfjord for aftale om det videre forløb.
15. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
a) Jørgen Jørgensen er udtrådt af Hvidbjerg Beboerforenings bestyrelse og
dermed af Styregruppen her. Hvidbjerg Beboerforening udpeger snarest ny
repræsentant i Styregruppen
b) Kirkevandringerne.
Inger har ikke modtaget besked om alle deltagere i
planlægningsgruppen, hvorfor der ikke ar sket videre fælles planlægning.
Beboerforeningerne giver snarest besked om repræsentanter til arbejdet og
arbejdsgruppen er bemyndiget til at færdiggøre planerne uden yderligere
forelæggelse for Styregruppen og med Inger som ”huepinskarl”.
c) Kirkeudviklingsprojektet.
Der er ikke nyt om resultatet af ansøgningen fra
Dansk Bygningsarv ti Kirkeministeriets Udviklingsfond.
d) Radio Limjord – annoncering af aktiviteter.
Radio Limfjord accepterer ikke et
medlemskab fra Landsbyen de 7 Sogne som grundlag for annoncering fra
området. De enkelte foreninger må selv melde sig ind.
e) VIF
har fået bevilget 13.000 kr fra kommunens (fritidsområdets) materialepulje til
en beachwolleybane. Penge fra Grøn Ordning vil endvidere kunne indgå.
Placeringen af banen afklares i relation til de eksisterende planer om børnenes
actionpark.
f) Chresten Søndergaard foreslår et markedsførings initiativ omkring Landsbyen
de 7 Sogne, hvor der inviteres til besøg i området og guidede ture i Shuttlebus.
g) Der er tilslutning til, at der arbejdes videre med overvejelserne
h) Næste møde:
Onsdag d. 6. april 2016 kl. 17 i Mødestedet.
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Referat: Poul Erik Olsen
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