LANDSBYEN

7 SOGNE

DE 

Mors d. 12. august 2016

Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 10. august 2016 kl. 17 i Mødestedet.
Fraværende: Ole Rasmussen og Find Olesen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 8. juni 2016

Referat: Godkendt
2. Byskiltene.
a) Rammer/aftaler/retningslinjer for skiltenes brug og vedligeholdelse
b) Økonomisk status på etableringen, indkøb af printer?, regnskab til tilskudsydere.
c) Påskønnelse til ”Grøn Mors” ?
Referat:
Ad a) Efter drøftelsen på mødet foreslås der følgende regler/rammer for brug af
skiltene:
”Skiltene er alene til brug af foreninger m.v og deres arrangementer. inden for
rammerne af Landsbyen de 7 Sogne, og fortrinsret har arrangementer, der rækker
ud over den enkelte landsby.
De tre store arrangementer: Morsø Festival, Karby Byfest og Juleparty kan
annonceres 2 måneder før, øvrige arrangementer kan annonceres 3 uger før.
Hvis det bliver nødvendigt at annoncere arrangementer medens de tre store
arrangementer annonceres kan disse mindre arrangementer annonceres i en 14
dages periode.
Opslag på skiltene skal udfylde skiltenes 50 x 70 cm, om nødvendigt med hvid
afdækning af resten af skiltet, og det anbefales, at man laver skilte, så de er
læsbare ”i farten” Hvis der er flere arrangementer, der skal annonceres på samme
tidspunkt, må arrangørerne aftale indbyrdes at ”dele” skiltefladen.
Opslag skal tages ned dagen efter arrangementet. Arrangørerne har ansvar for, at
det sker.
Den almindelige daglige ”pasning” af skiltene og deres umiddelbare omgivelser
varetages af de enkelte beboerforeninger, herunder optagning ved græsslåning,
snerydning m.v.”
Ad b) de afholdte udgifter til skiltene udgør 38.907 kr ,. Dertil kommer udgift til
indkøb af printer (ca 8.000kr), således at den samlede udgift bliver 46.907 kr.
Til finansiering heraf er der 16.500 kr fra LDR og 17.500 kr fra beboerforeningerne
(Redsted mangler vist nok at betale) og Kulturhus Sydvestmors Kulturhus samt
10.000 kr fra Den velgørende Fond. Derved mangler der 2.900 kr i finansiering,
som må finansieres ved tilskud fra beboerforeningerne eller ved forhøjelse af

LANDSBYEN

7 SOGNE

DE 

kopipriserne.

Det er ( efter mødet) aftalt med LDR, at der afleveres regnskab jfr. .ovenstående til
kommunen uanset, at udgifterne fordeler sig anderledes end det medsendte budget
Der indkøbes således printer (Canon) for ca. 8.000 kr. Printeren er ikke den
billigste, men leverer print til de laveste priser – 6 kr. pr stk.
Der laves beskrivelse af rammerne for brug af printeren. Udgifterne til print afholdes
af rekvirenterne.
Ellen Weisberg vil uddanne sig i brugen af printeren og være til rådighed.
Ad c) Der indkøbes lidt godter til servering for arbejdsholdet fra Grøn Mors
3. Næssundfærgen og færgelejet
a) Aktivitetsområde ved færgelejet – i samarbejde med Næssundfærgens
Venner, Karby Kuber og Landsbyen de 7 Sogne)
b) Markedsføring af Landsbyens de 7 Sognes oplevelsesmuligheder i
tilknytning til færgen: folder, app. eller lign?
Referat:
Ad. a) Kommunen har indvilget i at etablere toilet ved færgelejet. Øvrige faciliteter
vil afvente vores egen helhedsplan for den videre udvikling
Ad b) Der er enighed om, at der nu bør udarbejdes en folder og en app, der viser
hvilke seværdigheder og faciliteter, man kan opleve i Landsbyen de 7 Sogne.
Poul Erik indvilger i at indsamle forslag til steder/emner, der skal omtales, hvorefter
det vurderes, hvordan ”markedsføringen” skal ske. Alle bedes derfor give et praj til
Poul Erik, om, hvad man mener bør omtales. Tld 23 36 23 14, mail
peolsen@live.dk)
4. Slogankonkurrence
Der er kun indkommet ét forslag til slogan:” Vi er ikke som de andre”
Referat:
Af de 5 modtagne forslag besluttede styregruppen, at der skal arbejdes videre med
forslaget: ”Landsbyen de 7 Sogne – et godt sted at vågne”. Chresten undersøger
om vi kan finde nogen, der vil arbejde videre med det
5. Status på igangværende projekter
a) Karby Kuber og Vandplatformen
b) Tæbring projekterne
c) Redsted projekterne
d) Hvidbjerg – landsbyfornyelse og Action Park
Referat:
Ad a): Igangsætning har måttet afvente Lokale og Anlægsfondens vurdering af det
endelige projekt. Det forventes at der i den nærmeste tid afholdes indbudt licitation
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– som sker i fagenterpriser.
Rammerne for færdigprojektering af vandplatform og Kjærstien er fastlagt og
projektering iværksættes derefter.
Ad b) Projektet Tæbring Bypark er tilrettet til en mere forsvarlig udgift og der er
sendt ansøgning til LAG om finansiering af 50 %, af bruttoudgiften. Indledende
jordarbejder er igangsat.
Det er aftalt med kommunen at de 150.000 kr, der er afsat i Strategisk Tilpasning
fordeles med 110.000 kr til byparkprojektet og 40.ooo kr til faciliteter ved
vandet.
Ad c) Intet nyt – der afventes stadig en afklaring omkring
Sognegården/børnehaven. En ansøgning til LAG om borgerfaciliteter i
tilknytning til andelsbutikken afventer næste ansøgningsrunde, da der ikke er
flere penge til uddeling i år.
Legeredskaber fra børnehaven er trods anden aftale flyttet til andre
børnehaver.
Lejligheden over sognegårdsdelen søges anvendt til borgeraktiviteter.
Ad d) Det færdige projekt for byfornyelsen forelægges i den nærmeste tid til
kommunalbestyrelsens godkendelse, og kan iværksættes efter ministeriets
efterfølgende godkendelse.
6. ”Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne”
Status på arbejdet – behov for involvering.
Referat: Arbejdet er udsat lidt, fordi det er nødvendigt med en dialog med
menighedsrådet, som må afvente at de nye menighedsråd kendes – formentlig efter
”fredsvalg” i september.
Der er mange gode tanker og forslag til drøftelse med de kommende
menighedsråd.
7. Aktiviteter i tilknytning til kulturmødet?
Referat: Der foretages ikke noget proaktivt, men vi er til rådighed, hvis det ønskes.
8. Medvirken ved Åbent hus og indvielser.
Referat: Det aftales, at det anses for rigtigt, at vi viser opmærksomhed til
virksomheder m.v., der ved sin tilstedeværelse understøtter udviklingen af
Landsbyen de 7 Sogne.
9. Gave fra LDR
Et pæretræ – hvor skal det placeres?
Referat: Træet placeres foran indgangen til motionscentret, hvor et andet træ ikke
har overlevet en flytning.
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10. Fælles aktiviteter i Landsbyen de 7 Sogne
Udsat fra sidste møde)
Referat: Punktet blev udskudt
11. Fælles kalender.
Referat: Vores legendariske webmaster Henning Rasmussen deltog i punktet.
Det aftales, at den nuværende kalender lægges om, så den kan tilgås direkte fra
foreninger m.v. uden at ulejlige Henning og således at alle i fællesskabet forpligtes
til at bruge den. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Kresten Heltborg,
Henning Rasmussen og Chresten til at udforme rammerne om kalenderen.
Chresten er tovholder.
12. Øvrige meddelelser, eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
Næste møde: torsdag d. 8. september kl. 17 i Mødestedet.
Referat:
Poul Erik Olsen

