Referat fra styregruppemøde
Onsdag d. 26. oktober 2022 kl 17 i ”Hyggen”
Afbud : Kresten Heltborg, Uffe Korsgaard og Poul Erik Olsen
Dagsorden:
Gennemgang af muligheden for fælles kalender v/ Tanja
Referat:
Centerleder i SKF Tanja Højer gennemgik et oplæg til fælles kalender, som blev enstemmigt
godkendt af styregruppen.
For almindelige brugere af face-book gruppen ”Superlandsbyen” går forslaget ud på at klikke på
”Begivenheder”, bedst på iPad eller computer
( mobiltelefon kan også bruges ). Så er arrangementer i datoorden synlige.
Når man klikker på selve arrangementet kommer nærmere oplysninger.
Alle foreninger og initiativtagere i de 7 sogne vil blive indbudt til en gennemgang af FÆLLES
KALENDER:
Godkendelse af referat af møde d. 9. august 2022.
Referat:
Godkendt
Meddelelser
Referat:
Et forslag til oprettelse af Viden og Læringscenter for børn og unge med baggrund i, at vi har
biogas, solceller, vindmøller og varmepumper geografisk tæt på hinanden. Vi havde ønsket at
Morsø Kommune var en del af projektet.
Morsø Kommune takkede nej på grund af nuværende mange udviklingsprojekter, som der er
politisk prioriteret og finansiering bag.
Det accepterede styregruppen og henlagde forslaget
AUC studerendes oplæg til projekter i Landsbyen de 7 Sogne.
En række af os fik på et møde d. 27. september i år forelagt en summarisk gennemgang af de
forslag, som de studerende havde udarbejdet. Det foreslås at vi overvejer om der er nogle af
projekterne det er værd at arbejde videre med. – fems sammenholdt med arbejdsplanen for 2022/23
Der medsendes en fil med den uddrag af den samlede rapport, som er disponeret efter følgende
emner:
Naturen
Fødevarer

Wayfinding
Samtænke mødesteder
Rammer for børn og unge
Hele den samlede redegørelse for projekterne kan læses via dette link:
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:994ef0c9-1d0a-4f76-aa03-e896bb3a3afb
Referat:
Det blev godkendt af styregruppen.
Ansvar for velkomstpakker i Karby?
Referat:
Der er fundet ansvarlige for udlevering af velkomstpakker i Karby.
Alle ansvarlig i de 7 sogne vil fremgå efter næste styregruppemøde.
Regnskab for styregruppen
Referat:
Regnskab udleveret.
Der er modtaget kr. 1.500,00 fra det firma der har trykt Landsbyplakater.
Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
Torsdag den 1/12

kl. 17.00 i HYGGEN

Referent Chresten
Er det ret forstået ellers ring 97769125.
Chresten og Poul Erik
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