LANDSBYEN
DE

7 SOGNE

Sammen er vi bedre

d. 8. marts 2018
Kære Styregruppe
Hermed Referat møde i styregruppen
Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 17 i Mødestedet
Fraværende: Ole Rasmussen, Finn Olsen og Kresten Heltborg.
Velkommen til Uffe Korsgaard som ny repræsentant for Hvidbjerg Beboerforening.
Meddelelser uden for dagsorden:
• Hus solgt i Tæbring
• Bevilget tilskud til Shelter i Tæbring fra Mors Thy Familielandbrug
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 17. januar 2018
Referat: Godkendt.
2. Turistbrochure Landsbyen de 7 Sogne/Fjordbyernes Netværk.
Herunder forslag til Logo for Landsbyen de 7 Sogne. Det endelige forslag til
brochure forelægges på mødet. Status på samarbejdet om Fjordbyernes Netværk.
Referat: Folderen godkendt med stor tilfredshed. Et evt. shelter i Redsted tages
ikke med på nuværende tidspunkt
Logoet kan anvendes fremover.
Der trykkes 5.000 stk med såkaldt lakeret overflade og der laves
release/presseorientering på Tissinghuse havn.
Godt samarbejde med Fjordbyernes netværk, der udvider deres kortbeskrivelse
med området Sundby til Dragstrup, sådan, at der er rutebeskrivelse fjorden rundt i
vores område.
Det skal vurderes i hvilket omfang de enkelte steder skal forsynes med nærmere
beskrivelser og/eller QR-koder.
3. Status på kirkeprojektet.
Referat: Efter afholdt fælles menighedsrådsmøde er der skabt et bedre grundlag
for det videre arbejde. Vi afventer menighedsrådenes reaktioner på et
arbejdsgruppemøde i næste uge.
4. Samarbejde med Fugleværnsfonden / DOF om Agerø Naturreservat
Referat: Der har været møde med Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe med
besigtigelse af kirken. Dermed grundlag for et godt samarbejde, som blev indledt
med, at lokale jægere deltog i reguleringen af rævebestanden på arealet (der var
dog ingen ræve at skyde den pågældende dag.
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Interessen og samarbejdet samler sig om at få skabt tilgængelighed fra vejen og
ned til fugleskjulet – gerne hjulpet af en planlagt fugletur d. 6. maj kl. 10.På vores
opfordring har fonden søgt og fået støtte fra Mors-Thy Familielandbrug til brug for
udbedring af stien.
5. Natur- og Fuglegruppe (fortsat drøftelse fra sidste møde efter aftale)
Referat: Sagen udsat i Finns fravær.
6. Strategisk Tilpasning.
Det er aftalt at Styregruppen udarbejder en bruttoliste over aktuelle projekter
(drøftes i de enkelte foreninger inden), som forelægges kommunen (Helle/AnneSophie) på efterfølgende møde.
Referat: Sagen udsættes på den fortsatte usikkerhed om, hvilke penge, der er til
rådighed og til hvad. Redsted Købmandsbutik kunne være et emne
7. Landsbypedeller.
Fortsat drøftelse jfr. aftale på sidste møde. Det kan oplyses, at ordningen i Frøslev
er, at kommunen yder 5.000 kr pr år til driftsudgifter og varetager vedligeholdelse af
maskinel.
Referat: Som aftalt på sidste møde søges der 25.000 kr til en passende klipper.
Christian finder et konkret tilbud på en sådan.
Glæde over, at også arbejdet med at redde byggematerialer ved nedrivningen af
børnehaven m.v. i Redsted kan samle arbejdskraft fra hele området.
8. Overtagelse af Kernehuset.
Tilbagemelding fra Hvidbjerg Beboerforening om at afvise forslaget om overtagelse
eller indlede forhandling med kommunen om vilkårene.
Referat: Hvidbjerg Beboerforening er ikke interesseret i at overtage Kernehuset på
nuværende tidspunkt. En forudsætning for overtagelse vil under alle
omstændigheder være, at der er fuld klarhed over ejerskabet til kloaknettet.
Det var i givet fald ønskeligt/hensigtsmæssigt, hvis det var SKF der overtog
ejendommen og stod for det samlede ansvar for bygninger og arealer på
Næssundvej 325
9. Karby Rutebiler/Palle Sørensens hus i Karby
Opfølgning på sagen
Referat: .Ann-Sophie Øberg oplyser: Vi har ikke opbakning politisk til at bruge en
masse energi på projektet, men vil heller ikke stå i vejen for det gode initiativ. Vi
tilbyder bobestyrer samme pris som tidligere og sætter en deadline i april, da vi
ellers skal kunne rette vores fokus på andre mulige projekter i Karby.
Styregruppen involverer sig ikke direkte i projektet, men finder det
uhensigtsmæssigt, at Karby konkurrer med sig selv, hvis der etableres
overnatningsmulighed i boligen, når man i forvejen har overnatningsmulighed i
Karby Kuber.
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Sagen genoptages, når kommunen har taget stilling til ejendommen.
10. Status på igangværende projekter
a) Vandplatform og Kærstien
b) Karby Kuber
c) Redsted Sognegård
d) Tæbring Forsamlingshus (Nina og Ernst)
Referat:
Ad. a) Kommunen har fået oplæg til et revideret projekt fra arkitektrådgiveren, men
umiddelbart kan det ikke ses, at oplægget medfører den nødvendige forenkling af
projektet.
Ad b) Kommunen har ligeledes har vi fået revideret projekt, og der er stadig et par
detaljer, der skal på plads inden projektering – kommunen skal tale med Foreningen
Karby Kuber meget snart om det sidste oplæg.
Ad c) Der kommer en sag på UTM i denne måned med henblik på at sætte
nedrivningen i gang og frigive midlerne til det. kommunen ser i forbindelse med
Strategisk Tilpasning på, hvor de resterende 180.000 kr. Skal bruges, men lige nu
er der lagt op til shelter ved sognegården og desuden skiltning og sti.
Frivillige har igangsat nedtagning og sikring af bygningsdele til brug for
nybyggeriet.’
Ad c) Der er ønsker om nyt gulv og isolering, men ingen finansieringsmulighed p.t..
11. Skiltning i Landsbyen de 7 Sogne (ansøgning til kommunen)
Referat: 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
• 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
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12. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
Gensidig orientering om kontingentsatser og opkrævningsmåder for medlemskab af
de respektive beboerforeninger.
Næste møde
Onsdag d. 25. april 2018 kl. 17 i Mødestedet.
Referat:
Poul Erik
.
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