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Mors d. 31. oktober 2018

Kære styregruppe
Hermed

Referat af

styregruppemøde

Onsdag d. 7. november 2018 kl 17 – 19.30 Mødestedet.
Fraværende: Nina, Kresten Heltborg og Ole Rasmussen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 19. september 2018.
Referat: Godkendt
2. Status på Karby Kuber, vandplatformen og kærstien.
Referat:
Karby Kuber: Der er endnu ikke lavet kontrakt med håndværkere angiveligt på grund af
regnefejl og dermed en fordyrelse på op mod 500.000 – oven i det i øvrigt forventede
merforbrug. Der foretages reduktioner i projektet – gymnastiksalsprojektet tages væk
og salen nedrives.(Jørgen Kudsk har efterfølgende oplyst, at det kun har været på tale
at udtage gymnastiksalen af projektet, men at det er besluttet at ændringen af
gymnastiksalen gennemføres som planlagt)
Vandplatformen og Kærstien: der er registreret fejl i koteangivelserne for
jordarbejderne og åen med førende fordyrelser af arbejdet. Krav om erstatning vil i
givet fald kunne udskyde arbejderne i mere end et år.
For Kærstien er der sket det, at en af de berørte ejendomme er sat på tvangsauktion,
hvorfor der skal indhentes fornyet lodsejertilsagn forinden arbejdet kan iværksættes.
3. Forsamlingshusene i Landsbyen de 7 Sogne:
• Status på Redsted Sognegård
• Videreførelse af Tæbring Forsamlingshus
Referat:
Arbejdet med Redsted Sognegård forløber planmæssigt – lidt diskussion om et
vinduesparti i ”hulen”.
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Efter kommende generalforsamling antages der ikke længere at være medlemmer i
bestyrelsen for Tæbring Forsamlingshus. Snak om behovet for forsamlingshuset, som
har en stærk begrænset udlejning – og sammenhængen med andre forsamlingssteder
– som måske også er billigere eller gratis.
TORF borgerforening har afvist at overtage driften af forsamlingshuset. Der er indkaldt
til borgermøde om sagen d. 19. november.
4. Status på velkomstpakken.
• 18 pakker uddelt
• 2 nye håndværkere
Referat: Der forventes i den nærmeste tid uddelt 4 – 6 nye velkomstpakker. En stor
succes. Der tilsagn om medvirken fra kombineret elektriker/ VVS firmaer, og der er
forventning om tilslutning fra malermester.
Der trykkes nye ”gavebreve” og allerede uddelte ombyttes. Chesten tilkendegiver, at
det vil være fint om de respektive borgerforeninger uddeler velkomstpakkerne uden
hans deltagelse.Der opfordres til at beboerforeningerne i samme omgang afleverer
evt.. aktivitetsoversigter.
5. Strategisk Tilpasning
• Vedligeholdelse/ af udlejningshus på Blåborgvej, Rakkeby
Referat: Styregruppen vil have ejendommen Blåborgvej 12 i erindring, når der
udarbejdes nedenstående prioriterede liste.
Styregruppen efterlyser en oversigt over disponeringen af de samlede midler og vil på
næste møde udarbejde en prioriteret liste over ejendomme som foreslås omfattet af
strategisk tilpasning.
Det oplyses, at Palle Sørensens hus i Karby er købt af kommunen, med henblik på
nedrivning af boligen og salg af garageanlægget i udbud..
6. Bevaringsprisen – Morsø kommune
Referat: Det oplyses, at bevaringsudvalget og bygningsforbedringsudvalget er
sammenlagt efter kommunalvalget.
Styregruppen beslutter, at den tidl. lægebolig Rundhøjvej 5 indstilles til.
Bevaringsprisen (PE skriver herom)
7. Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 5. november 2018
Uffe, Ernst og Chresten deltager
Referat:
Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com
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Et udmærket møde med interessante oplæg, men måske mere interessante
workshops, der dannede grundlag for spændende erfarings- og ideudveksling – og
måske efterfølgende netværk:
Eksempler:
• Delebusordninger drevet af frivillige med kommunen som leaser af bil(minibus)
• Sønderborg Lånefond til finansiering af ejendomme, som ikke kan opnå offentlig
finansiering
• Byggeri af udlejningsejendomme i Thise
• Tendens: fraflytning mindsket og tilbage- og udflytning øges.
LAG og FLAG organisationen søger optagelse i Landdistrikternes Fællesråd, hvilket
forudsætter vedtægtsændring, der behandles på ekstraordinær generalforsamling.
Arbejdsgruppe i regi af Erhvervsministeriet har i en rapport givet 17 anbefalinger vedr.
landområderne. Landdistriktsforsker Hanne Tanvig er ikke imponeret – og det er
styregruppen sådan set heller ikke. Ministeren fastholder at ideerne i givet fald skal
realiseres inden for eksisterende budgetrammer.(bilag)

8. Cooperation inspirationsmøde om fællesskabsøkonomier
14. november kl. 16.30 – 20.00 Vilsund Færgekro
Jørgen Søndergaard, Otto Ølgaard og ?? deltager
Referat: Sidste frist for tilmelding er 8. november.
9. Interessant hjemmeside: afhent.dk – for godt til skrot.
Referat: Nævnte hjemmeside er et forum for bytning/videregivelse af udtjent bohave
m.v..
Styregruppen anbefaler at det overvejes om der er grundlag for en tilsvarende lokal
”børs for brugte sager – administreret via hjemmeside Superlandsbyen, hvor personer
i givet fald selv kan udbyde ting. Henning Rasmussen konsulteres om muligheden.
10. ”Fællesskaber og fremtidens energiformer” – borgermøde/workshop i Sydmors
Fritidscenter mandag d. 26. november kl 18.00 – arr. Morsø Kommune.

På disse workshops fokuseres på landsbyernes fællesskaber, som driver for
hvordan landsbyerne fremadrettet kan udvikle sig indenfor 4 temaer:
•

Mobilitet
Formand
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•

Vedvarende energi og ressourceanvendelse

•

Energirenovering og indkøbsfællesskaber

Deleøkonomi
Samtidig kan landsbyerne konkurrere om at vinde priser for de bedste ideer
indenfor fællesskaber og grøn omstilling. Som inspiration for andre landsbyer til
også at gå i gang, samles alle ideer i et idekatalog og ses efterfølgende på
kommunens hjemmeside.
•

Referat: Til efterretning med anbefaling om deltagelse. Chresten har foreslået at evt.
projekter etableres inden for mindre enheder.

11. ”Sæt pris på din by – handl lokalt”
30. november 2018 – SPAR Hvidbjerg.’
Referat: Initiativ via Landdistrikternes Fællesråd, De samvirkende
købmandsforretninger og mobil-pay.
Det lokale arrangement finder sted i Hvidbjerg Købmandsforretnings lagerbygning og
omfatter diverse stande. Det aftales at Landsbyen de 7 Sogne deltager med en
informationsstand. Chresten laver vagtplan for bemanding af standen
12. Økonomi
Referat. Chresten omdelte regnskab for styregruppens aktiviteter for perioden juli til og
med oktober 2018 og det aftales at hver af de fire borgerforeninger indbetaler 2.000 kr
til fællesskabet. (bilag)
13. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
• Der var et provenu på 130.000 kr ved salget af Redsted købmandsforretning.
Midlerne anvendes til lokale småprojekter.
• SKF: 10 ansøgninger til centerlederstillingen og 4 til cafeteriaet. Stillingerne
besættes de nærmeste dage.
• Privat sponsoreret initiativ til belysning på dele af skolevejen
• Brug af byskilte – der mangler fortsat disciplin m..h.t. fjernelse af ”brugte”
opslag.
Det anbefales at foreningerne udpeger én ansvarlig. Diskussion om regler vedr.
store arrangementer og mellemliggende arrangementer. Reglerne medsendes
til fornyet orientering
Formand
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Ansøgning til LDR om busarrangement forudsætter halv
egenbetaling/finansiering fra anden side. Ansøgningen sendes.

Næste møde:
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 17 i Mødestedet.

Referat:
Poul Erik

Formand
Chresten Søndergaard
Blåborgvej 40, Rakkeby
7960 Karby
Tlf. 97 76 91 25
Mail: chr-gitte@hotmail.com

