Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

Mors d. 11. marts 2022
Styregruppen Landsbyen de 7 Sogne
Kære Styregruppe
Hermed Referat
af møde i styregruppen
Tirsdag d. 22. marts 2022 kl 17 i Mødestedet..
Fraværende ( flere uden afbud) ; Søren, Anja, Mette, Tommy, Kresten.
De tilstedeværende beklager det store fravær og opfordrer til større mødedisciplin. Jfr pkt 11
giver det anledning til at vurdere om styregruppen fortsat er rigtig sammensat.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat af møde d. 13.oktober 2021.
Referat. Godkendt
2. Siden sidst/bordet rundt
Referat:
Redsted: Julebanko, juletræ, fastelavn og en velbesøgt fællesspisning
Sognegården har søgt landdistriktsmidler (møllegrundlaget) om støtte til legeplads,
Stand-up padeling aktivitet indvies d. 30. april.
Hvidbjerg.
Møde om vådområdeprojekt sammen med Redsted
Generalforsamling i beboerforeningen – genvalg over hele linjen.
TORF;
Bankospil efter to aflysninger. Generalforsamling i beboerforeningen – i praksis uden
deltagere.
Diskussion om Tæbring forsamlingshus. Bedre udlejning nu. Overvejelser om fælles
bestyrelse med beboerforeningen.
Store oprydningsdag: Hvidbjerg, Redsted og TORF
Nina efterlyser ansvarlige for nogle enkelte tilbageværende skralderuter
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Karby: intet nyt at berette. Karby opfordres til at være mere aktiv i fællesskabet:
Landsbyen de….

3. ”vild natur” på Mors (i landsbyen de 7 Sogne.
Tanken er at finde et egnet sted i hver af de 7 landsbyer – torv, samlingssted. Eller
ubebygget grund.
Referat:
Landistriktsrådet har 150,000 kr til rådighed til etablering af små grønne omåder med
beplantning med ”vilde” blomster. Det kan være tomme grunde, vejkanter m.v.
Pengene forudsætter 50 % egenfinansiering - som evt. kan bestå i ¤´”eget arbejde”.
Der peges på 7 steder – 4 i TORF-området, og 1 i hver af Karby, Hvidbjerg og
Redsted.
Beboerforeningerne anmode som at komme med konkrete forslag ill placering Det
drejer sin om i alt 300 m2.. Peter Lyndrup har lavet noget tilsvarende at andet sted og
der indhentes tilbud fra ham..
Det er Landsbyen de 7 Sogne, der er initiativtager.
4. Ny webmaster og punkt 4 og 5.
Ffter at Henning Rasmussen i 10 år har gjort en fremragende indsats i arbejdet som
webmaster, ønsker han nu at blive afløst..
Tak til Henning for den fantastiske indsats.
Nogle hovedopgaver er:
● Ajourføring af den fælles kalender.
● Ajourføring af hjemmeside og facebooksíde
● Orientering om styregruppens arbejde,
Der ønskes en drøftelse af, hvordan opgaven kan løses fremover
der skal overvejes en aflønning for arbejdet.
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Referat: Der er desværre umiddelbart noget forslag til ny webmaster, der kan og vil
udføre så omfattende en opgave, som Henning har varetaget. Chresten peger på et
færdigkøbt kalendersystem , hvor alle – med tildelt kode – kan lægge arrangementer
mv ind.
Systemet vil samtidig have faner/links til de enkelte aktørers egne hjemmesider.
Henning har indvilget i at være til rådighed for indkøring af et nyt system.
Det besluttes i samme forbindelse, at navnet ”Superlandsbyen” afskaffes helt, så der
alene er tale om Landsbyen de 7 Sogne..
Punktet gav i øvrigt anledning til en snak om ”udgiftsdækning” (ikke løn) for løsning af
visse opgaver. Der konkluderedes ikke herom. Punktet gav tillige anledning til småsnak
værdien/læsbarheden af de nuværende byskilte.
I det hele taget kan vi have behov for en tydeligere opgavefordeling for nogle af de
fælles opgaver..

5. Fælles kalender for Landsbyen de 7 Sogne på særskilt hjemmeside. ?
Referat: se pkt 4.

6. Opdatering af vores turistfolder.
Folderen trænger til en opdatering (rettelse af fejl – nye oplysninger)
Som aftalt på et tidligere møde bedes beboerforeningerne gennemse folderen og gøre
opmærksom på, hvilke rettelser, der bør foretages. Den nye udgave tænkes trykt i
1.000 eksemplarer – pris 2.500 kr + moms.
Referat:
Der er enighed om at gøre som beskrevet. Materialet afleveres til Chresten og Poul
Erik får sammen med grafikeren lavet en opsætning af den nye folder. Der er lidt
penge tilbage fra ”Strategisk Planlægning”, der kan medgår til løsning af opgaven
7. Velkomstpakke (nok en gang). Udpegning af ansvarlig fra hver af beboerforeningerne.
Referat.
Uddeling af velkomstpakker fungerer fortsat ikke. Pakker bliver ikke uddelt og der er
ikke styr på hvilke der er uddelt, Det forudsættes at disse ting bliver bragt i orden, hvis
ordningen skal fortsætte. Beboerforeningerne meddeler Chresten, hvem der udpeget
som ansvarlig.
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8. ” Det er op ad bakke for Mors”
Artiklen er bragt på grundlag af algoritmer, som forsker ved Aalborg Universitet Rolf
Lyneborg Lund .har udarbejdet En artikel som er meget kritiseret med rette, idet
journalistikken kun
har “en kilde” tidligere borgmester Lauge Larsen!!!
Rolf er en anerkendt forsker, og særdeles populær underviser.
Han har lovet, at komme til Mors, og forklare den rette sammenhæng på et senere
tidspunkt
Referat.
Artiklen giver anledning til stor vrede over hvor tilfældigt enkeltoplysninger er
sammenstykket til en artikel, hvor der alene er Lauge Larsen, der deltager ved navns
nævnelse.
Rolf Lyneborg inviteres til Mors for at redegøre for det stof, der ligger til grund for
artiklens og dens konklusioner.
9. Landsbyfilmen.
Foreslås sendt til øens 4 ejendomsmæglere til brug for salg af ejendomme i
Landsbyen de 7 Sogne
Vi ønsker en mere realistisk salgsværdi på ejendommene
Referat:
Filmen sendes til Nybolig Mors, EDC Mors. Anja Hensberg og Home i Thisted.
Spørgsmålet om salgsvæærdi kan styregruppen ikke gøre noget ved.
10. Ansøgning/ forslag til Morsø Kommune .om læringscenter I grøn energi
Referat: Chresten har udarbejdet forslag herom (uddelt ved mødet) of mødes med
kommunen fredag s. 25.marts – vil andre evt. Deltage i mødet så giv besked til
Chresten.
11. Udskiftning af styregruppens medlemmer:
Tommy Andersen ønsker at udtræde af styregruppen. Beboerforeningen udpeger hans
afløser..
Er der andre udskiftninger på vej?
Referat: Tommy udtræder og Nina søger efter en anden rep. fra TORF. Hvis det ikke
lykkes indtræder Chresten som rep for TORF
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Punktet gav anledning til lidt snak om, hvorvidt den nuværende konstruktion fortsat er
den rigtige. Og det aftales at se på dette spørgsmål, når strategiplanen 22 – 30 er på
plads.
Under alle omstændigheder opfordres Karby til at stille med en repræsentant, som
faktisk deltager i møderne.
!2. Eventuelt og fastsættelse af næste møde,
Der forelå noter fra de samtalegrupper, som de studerende fra Aalborg universitet have
haft. Noterne omdeltes. De indgår i det videre arbejde med en kommende strategiplan
Næste møde Tirsdag d. 24, maj kl 17 i Mødestedet.

Ref. Poul Erik
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