Samarbejdsudvalgsmøde i SKF, onsdag den: 25.04.2018
Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde:
Deltagere: Karina Thøgersen Sydvestmors Friskole (KT) Bente Vad Sydvestmors Børnehave og
Vuggestue (BV) Maria Markussen Bestyrelsen i Børnehave og Vuggestue (BM) Chresten
Søndergaard Superlandsbyen og Beboerforeningen (CS) Frank Kjær Nielsen SKF (FKN) Jutta
Mogensen VIF (JM) Kurt Kristensen VIF (KK) Afbud fra Jesper Veng Halinspektør i SKF.
1. Referent: Kurt Kristensen
2. Præsentation af udvalget. Hvem indkalder til næste møde? SVMF (Karina eller Simon)
indkalder til næste møde og laver dagsorden. Opdatering af maillister. JM sørger for, at en opdateret
mailliste sendes til alle interessenter. CS opfordrede til, at referatet blev lagt ud på Superlandsbyens
hjemmeside, så alle interesserede kan se det. Det blev vedtaget at gøre det fremover.
3. Godkendelse af referat fra 25/10 2017. Referatet godkendt uden bemærkninger.
4. Bordet rundt:
A: CS: Der har været arbejdet med en om forandring af ejerforholdet mellem SKF og Kernehuset
for at skabe en stærkere organisation. Kommunen har opfordret til, at man stifter et
ejendomsselskab til at drive Kernehuset, SKF og evt. andre steder som Redsted Sognegård og
Karby Kuber.
Asfaltering af vejen op til børnehave og vuggestue er udskudt til, at man bliver færdig med at
anlægge Action Parken, der netop er kommet i udbud. Brønddækslerne i vejsiden skal hæves før
asfaltering.
Vil Morsø Kommune blive ved med at vedligeholde fodboldbanerne og den øvrige udendørs
områder? Hvem skal så gøre det?
God økonomi i alle organisationerne omkring Næssundvej 325. Gode til at hjælpe hinanden.
KT: Andreas i vores bestyrelse har stillet spørgsmål ved, om vi skal fortsætte med samme bank,
som vi har nu.
FKN: Går det godt det ene sted, smitter det af på de andre. Vi har samme revisor. Det kan også
være med til at forbedre økonomien som helhed.
B: FKN: SKF har fået en forespørgsel omkring opdatering af køkkenfaciliteter i HFC. Der arbejdes
også på et nyt gulv i HFC.
Friskolen vil også gerne have et større lærerværelse. Der planlægges at lave en trappe fra indgangen
til hallen og op til et nyt rum på 1. sal.
Øst gavlen trænger til eftersyn og reparation.
Det sidste af belysningen i hallerne skal laves til LED lys. God besparelse.
Forsikringen vil gerne have lavet overvågning af områderne i tilfælde af brand. Ellers stiger den.
Store huller i parkeringsområderne ved hallerne. Lappeløsninger er foretaget.

Lakering af gulvet i hal 1 om et par år. Så er det nok sidste gang, det kan gøres = nyt gulv.
Fremtidsønsker: Nyt lydsystem i HFC. Stillads til brug i hallerne (Stilladskursus) Mange af tingene
betales af de penge, som blev afsat af Morsø Kommune ved SKFs overtagelse af hallerne.
Vi arbejder også med at leje hallerne mere ud. Prøver at lave udlejning til Kulturmødet i august:
Overnatning med morgenmad og transport frem og tilbage fra Nykøbing. Gode ideer modtages.
C: JM: VIF har haft en lille nedgang i medlemstallet i 2017. Vil gerne have flere medlemmer under
25 år, der kan være med til at skaffe medlemstilskud og aktivitetstilskud. E-sport hitter i mange
foreninger i dag.
Nina Andersen er blevet ny næstformand og Bodil Kristensen er blevet ny sekretær. Daglig leder er
blevet droppet.
Succes med at starte en ungdomsklub op. Der har været mellem 15 og 20 deltagere og ikke kun fra
vores nærområde.
Der holdes DGI kursus i Midtmors Sport den 3/5 og 24/5. Et af kurserne omhandler rekruttering og
fastholdelse af ledere.
VIFFEN kører videre næste sæson med samme voksenbemanding.
CS: Køb 4 stationer til E-sport. Det vil skabe aktivitet og måske basis for en ny afdeling.
FKN: Kunne der laves en stilling, der dækker hele området? Både VIF og SKF m.m. Mange vælger
at gå til sport på den skole, de går på. I Sydmors er der børn fra 5 skoler på et fodboldhold med 14
børn. Man skifter mere mellem tilbuddene, end man gjorde før.
Skal VIF gå i børnehaven/vuggestuen for at hente børnene til idræt for at få flere med?
CS: Arbejd videre med springcenter og andre ting. Der kan være penge at hente fra LAG.
D: KT: Friskolens økonomi er god. Der er et godt fødegrundlag fra Børnehave og vuggestue. Vi er
150 med Spirerne (tidlig SFO) . Vi får de næste år flere ind nedefra, end der går ud af udskolingen.
Håndboldlinjen holder barselspause næste år, men tages op senere. Har haft turnering mod Galtrup.
CS: Eleverne er gode til at rydde op efter sig, både ude og inde. Busskuret er et godt eksempel. De
går godt i spænd sammen og er positive overfor de voksne, der færdes i området.
CS: Hvordan er forholdet til Karby Kuber?
KT: Rigtigt fint samarbejde, ingen problemer her.
E: BV: Til august er vi oppe på 64 børn igen. Vi sender en medarbejder med Spirerne over på
friskolen 2 dage om ugen. God ordning for begge parter.
Vi arbejder på at få sat branddøre op, efter et besøg fra Brandteknisk Institut.
Vi er begyndt at bruge det gamle overløbsbassin som udflugtsmål. Børnene bliver godt trætte efter
at have løbet op og ned af skrænterne.
Har indkøbt en Tipi til det grønne område op mod Næssundvej. Dejligt, at ting kan være udenfor
uden at blive ødelagt i weekenderne og om aftenen.
Vi arbejder også på, at plejebørn kan få lov til at gå i Børnehave og Vuggestue.
Vi har en fantastisk engageret bestyrelse, der knokler løs, selv om det står ned i stænger.
CS: Der er født 24 i vores område i 2017. 4 huse er solgt i Rakkeby det sidste år. Der arbejdes på at
bygge 2 lejeboliger på Neesager til folk, der måske vil se området an, eller vil have noget mindre.
BV: 17 Spirer over til SVMF i år. 17 næste år og året efter hele 24. Lys fremtid.
FKN: Hvordan får vi flere unge, potentielle forældre til at flytte til vores område?? Vi er landet
godt efter skolenedlæggelsen. Vi er alle afhængige af hinanden.
E: MM: Hvordan får vi flere med i idrætsforeningen. Skal vi følge dem til hallen?

Meget positivt at sidde i bestyrelsen i Børnehaven og Vuggestuen.
5. Økonomi: Helle Hvass Krogh har overtaget fællesøkonomien efter Mads Tonsgaard.
6. og 7: Ingen indkomne forslag eller opfølgning fra sidste møder.
8. Evt.
CS: En opfordring til at Pernille Andersen fra SFO på SVMF lægger flere billeder op på
Superlandsbyens hjemmeside.
Næste møde afholdes onsdag 3. oktober 2018 kl. 19 – 21.
Sydvestmors Friskole indkalder.

Venlig Hilsen
Referent: Kurt Kristensen
VIF

