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28. oktober 2016

Styregruppen For Landsbyen de 7 Sogne

Referat af styregruppemøde
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl 17 i Mødestedet.
Alle var til stede
Dagsorden:





1. Godkendelse af referat af møde d. 8. september 2016.
Referat: Godkendt
2. Borgermøde i TORF – Tæbring.
Orientering om mødet – specielt vedr. Vindmøller og salg af ældreboliger.
Referat: Et godt og levende møde med en god debat. Besluttede at afvise opstilling
af nye vindmøller, og at et evt. salg af ældreboligerne bør forudsætte
anerkendelsesværdige formål – i modsat fald ønskes boligerne nedrevet.
Styregruppen tilslutter sig at Tæbring Bypark bliver det centrale udendørs
mødested i TORF’s virkeområde, og at andre ønsker om tilsvarende aktiviteter
nedprioriteres.
Tæbring kan således blive stedet for udendørs grillarrangementer,
petanque-turneringer m.v. (se i øvrigt pkt 11).
De tomme grunde i TORF’s øvrige landsbyer foreslås derfor alene tilplantet med
græs – evt. frugttræer.
.
3. Byskilte
● Økonomisk Status/regnskab
● Færdiggørelse af retningslinjer – praktiske forhold (se oplæg)
Referat: Regnskab – således som indsendt til Landdistriktsrådet uddelt.
Der mangler finansiering af 2.500 kr. VIF og skolen har vist nok bevilget et tilskud.
Printer er indkøbt og opstillet. Der opstilles endvidere en PC (se pkt 4). Adgang til
printeren fås ved udlevering af nøgle til Mødestedet til de aktuelle foreninger, som
skal udpege en brugeransvarlig.. Man noterer antal trykte kopier i en ”logbog” og
der udarbejdes regninger derudfra.
Der fastsættes en enhedspris for print – uanset farver og intensitet. Chresten får
beregnet en pris fra Bent Madsen fra Morsø Papirkompagni,
Når prisen kendes færdiggør Poul Erik ”retningslinjerne for brugen af byskilte m.v.”.
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4. Erhvervelse af 3 computere
Referat: Jyske Bank har fortæret ”landsbyen” 3 PC’ere.
Den ene opstilles i mødestedet til brug ved plakatprinteren. En udlånes til skolen og
den tredje opstilles ved indgangen til Redsted Købmand til brug for borgerservicefunktioner.
I den sidste forbindelse oplyses det i øvrigt, at Allan fra Redsted Købmand har
opsagt sin forpagtning af købmandsbutikken til ophør i foråret. Forlydender om, at
Hans Købmand i Hvidbjerg vil etablere en filial i Redsted er ubekræftede. Redsted
søger selvfølgelig en nye forpagter/lejer.
5. Turistguide – det videre arbejde
Oversigt over emner vedlagt.
● Turistguidens form ( tryksag/kort og/eller digital løsning med QR-koder.
● Ansøgning om støtte (Thisted Forsikring, Landdistriktsrådet)
Referat: I første omgang satses der på en trykt udgave med tegninger og kort
udarbejdet af Topper.
Efterfølgende kan der arbejdes med en digital udgave og QR-koder.
Chresten snakker med Topper og indhenter prisoverslag på trýkning.
Når dette foreligger udarbejder Poul Erik fondsansøgning – bl.a hos Thisted
Forsikring.
Listen over attraktioner uddybedes (medsendes)
6. Samarbejde med fjordbyernes netværk (Thy)
Referat: I samarbejde med Næssundfærgens Venner er der taget kontakt til
”Fjordbyernes netværk” om et muligt turistsamarbejde omkring fjordområdet fra
Sydthy og op til Vilsund – og tilbage igen på Morssiden .I overvejelserne indgår
anvendelse af mobile shelters, administreret af Nordvest Safari. Særlig appel på
vores side vil Natura 2000- området have. Aktiviteten vil tillige kunne styrke
anvendelsen af og ”markedet” for Karby Kuber – spec. vandrerhjemsdelen
Styregruppen tilslutter sig, at der arbejdes videre med dette samarbejde.
7. Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne
Status på arbejdet (se bilag)
Referat: Der var møde med menighedsråd og ansatte d. 13. oktober, hvor der
sporedes tilslutning til arbejdet og de beskrevne forudsætninger Orienteringen til
efterretning med anbefaling af det videre arbejde på det beskrevne grundlag.
Næste åbne workshop bliver den 23. november 2016 kl. 19 i Karby Kuber.
Det er som angivet et åbent møde, hvor alle opfordres til at deltage.
På dette møde påregnes nedsat arbejdsgruppe til at uddybe forslagene til opgaver
for de enkelte kirker og de deraf afledte behov for ændringer i kirkernes indretning.
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8. Redsted Sognegård - Status på byggeudvalgets arbejde mhp møde med
kommunen d. 10. november d.å.
Referat: Der har ikke været indkaldt til møde i det lokale byggeudvalg.
Poul Erik opfordrer kraftigt til at den indgåede aftale med kommunen om dette
arbejde overholdes, således at de lokale ønsker m.v. er klargjort inden mødet d. 10.
november.
(PS: der er efterfølgende indkaldt til møde i byggeudvalget d. 1. november 2016 kl.
19 i Sognegården)
9. Næssund Færgeleje og Fjordpunkt Næssund.
Samarbejde med Næssundfærgens Venner om det videre arbejde.
Referat: Chresten og Poul Erik har mødtes med bestyrelsen for Næssundfærgens
Venner og bekræftet et fælles ønske om samarbejde om det videre forløb.
Kommunen opfører bygning med personalefaciliteter og gæstetoiletter m.v. Vores
fælles interesse er, at disse faciliteter kan udbygges med kiosk og badefaciliteter
samt, at der efterfølgende søges etableret faciliteter til vandaktiviteter og badning –
f.eks. med støtte fra Realdanias indsatsområde: Mulighedernes Danmark.
Styregruppen tilslutter sig, at der arbejdes videre som beskrevet.
10. Status på Karby Kuber, Kærstien og Vandplatformen.
Referat: Arkitektfirmaet er stærkt forsinket med at færdiggøre projektering af Karby
Kuber og vandplatformen og dermed udbud af opgaven. Deres indsats har langt fra
været tilfredsstillende. I bedste fald kan der forventes byggestart i marts 2917.
Skriftlige lodsejertilsagn vedr Kærstien indhentes i disse dage, personligt, da et
forsøg med henvendelse via e-boks ikke har været nogen succes.
Herefter vil der ske udbud af opgaven.
11. Status på Tæbring Bypark og ”Fjordgruppen”
Referat:
Tæbring Bypark: Arbejdet med byparken er iværksat inden for de nuværende
frigivne midler. Der er planeret, etableret bakke med kravlerør, bålhus,
petanquebane, flisebelægning og hegn. Ansøgning til LAG afslået, men afventer
frigivelse af midler fra Strategisk Tilpasning.
Ønskerne til legepladsudstyr må nedtones i første omgang, men måske også en
fordel, at indretningen af byparken sker i etaper, så man bedre kan mærke og
opleve, hvad der yderligere er brug for. (f.eks. flere petanque-baner).
Fjordgruppen: Der er 40.000 kr til rådighed fra Strategisk Tilpasning (når de i øvrigt
frigives). Menighedsråd og provsti har anbefalet tilladelse til opsætning af badebro,
og Shelter m.v. på kirkens område, men sagen afventer godkendelse fra Stiftet.
Efterlyser brugt badebro af god kvalitet, der er til salg.
12. Fartbegrænsning gennem Hvidbjerg (se sidste møde)
Referat: Sammen med skolen og SKF laves der en fartbegrænsning inden på
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området på 20 km/t.
På Næssundvej fastholdes og vedligeholdes de nuværende bump indtil vejforløbet
gennem Hvidbjerg reguleres efterfølgende – formentlig i en 2 minus 1 løsning.
13. Færdiggørelse af diskussion om slogan
Referat: Sagen udsættes til næste møde. Ole foreslår, at man vælger et slogan
med udgangspunkt i ordet/begrebet: Synergi.
14. Meddelelser, eventuelt og fastlæggelse af næste møde.
Referat:
● Poul Erik opfordrer til at man er opmærksom på og læser de bilag¨, der
udsendes med dagsorden til styregruppemøderne.
● Banko-aktiviteter. Chresten foreslår at de løbende bankoaktiviteter (hver
tirsdag) i klubhuset i Outrup betragtes som ”Landsbyen de 7 Sognes faste
bankoaktivitet”. Dette ændrer ikke noget for de lejlighedsvise lokale
bankoaktiviteter (julebanko m.v.). Styregruppen tilslutter sig forslaget.
● Mit Kæreste eje: Gennemføres på Mors d. 24. april 2017 i Redsted
Sognegård (er bestilt). Vi skal selv afholde udgiften til husleje (forventet
lokal foreningspris) og skal indhente udgiften ved salg af kaffe, kage, øl og
vand.
Der laves en forhåndsorientering på ”Superlandsbyen.dk” og nærmere
presseomtale, når tiden nærmer sig.
Næste møde:
Onsdag d. 30. november 2016 kl. 17 i Mødestedet,

Referat
Poul Erik

