Sammen er vi bedre

CVR. 34685940

18. januar 2019
Kære styregruppe
Hermed Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 16. januar 2019 kl 17
Vi mødes ved Karby Kuber kl. 17 og efter besigtigelse af arbejdet der mødes vi i
Mødestedet. Spisning kl. 18.45.
Hele arbejdsgruppen var til stede.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 7. november 2018
Referat: Godkendt. Poul Erik oplyser, at der ikke er grundlag for at indstille den tidl.
dyrlægepraksis i Hvidbjerg til Bevaringsprisen da huset er blevet pudset, men originalt er i
blankmur.
2. Status på Karby Kuber, vandplatformen og Kærstien – besigtigelse
Referat: Der er nu fin fremdrift i projektet både med selve Karby Kuber, åen og
vandplatformen samt Kærstiens første del. Der er ydet en helt overvældende og imponerende
frivillig indsats i et godt samarbejde med entreprenørerne. Kommunen overvejer at gøre
projektet til et eksempelprojekt for samarbejde mellem frivillige og kommunen – og måske
som ramme for fremtidige samarbejder mellem kommune og frivillige.
3. Status på Redsted Sognegård
Referat: Projektet forløber helt til fredsstillende.
4. Årsberetning 2018 og arbejdsplan 2019 med henblik på kommende årsmøde
Sidste års beretning og arbejdsplan medsendes.
Referat: Der blev givet nogle emner til planen for det nye år. Poul Erik udarbejder forslag
til beretning og arbejdsplan til godkendelse på næste møde og forelæggelse for årsmødet

5. Fra kirkearbejdsgruppen
• Status på ”kirkelivet” efter projektperioden
• Genbesættelse af 0,5 præstestilling
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• Deltagelse i Velkomstpakken
• Samarbejde med områdets foreninger
Referat: Arbejdsgruppen har genoptaget sit arbejde efter projektafslutningen og
arbejder med kommissorium for det videre arbejde. Stadig stigende antal
kirkegængere (ca. 2,5 gange så mange) og stor aktivitet i øvrigt. De enkelte
menighedsråd arbejder videre med de ønskede ændrede indretninger af kirkerne.
Spørgsmålet om nærmere kontakt mellem menighedsrådene og områdets foreninger
overvejes og der indbydes eventuelt til et fællesmøde om sagen.
Samarbejdet kan bl.a. bestå i fælles aktiviteter og finansiering af aktiviteter m.v.
Der opfordres herunder igen til bedre brug af den fælles kalender på
Superlandsbyen.dk.
Kirkerne ønsker at deltage i velkomstpakkerne med et krus dekoreret med
Tæbringkorset. Keramiker Jonna Juul arbejder på forslag hertil.
Der er netop udsendt presseorientering om kirkeprojektet (medsendes og lægges ind
på hjemmesiden).
Provstiet har godkendt genopslag af 0,5 stilling som præst efter Benedicte Tønsberg.
6. Status på velkomstpakker
Referat: Der er udleveret 22. velkomstpakker i det sidste år og yderligere 4 er på vej i
de nærmeste dage. Poul Erik udarbejder forslag til grafisk design af ”pakkerne”.

7. Strategisk Tilpasning.
Det blev på sidste møde aftalt at styregruppen udarbejder en prioriteret liste over
ejendomme, som foreslås omfattet af Strategisk Tilpasning, så det vil være en god ide, at I
forbereder jer inden mødet.
Referat: Det forlyder, at fristen for færdiggørelse er udsat 2 år . Styregruppen ønsker
oplysninger om resterende midler inden man stiller forslag om anvendelse. Poul Erik
kontakter Anne-Sophie Øberg herom.
8. ”åbent hus” – bustur i Landsbyen de 7 Sogne.
• Tid: lørdag d. 29. juni 2019
• Arbejdsgruppe?
• Finansiering/ansøgning til LDR
Referat: Forslaget til dato godkendt. Der nedsættes en arbejdsgruppe med en
repræsentant for hver af de 4 beboerforeninger. Navnet meddeles Chresten inden
1. marts.
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Der er udarbejdet budget på i alt 13.800 kr, hvoraf landdistriktsrådet er søgt om
halvdelen. (Chr. Og Poul Erik mødes med LDR efter dette møde) Arbejdsgruppen
skal tillige komme med forslag til restfinansiering. Efter ønske fra kirkerne indledes
rundturen med en kort gudstjeneste.

9. Nye folk i SKF og ny skoleleder på friskolen (9 ansøgninger)
Referat: Til efterretning
10. Økonomi
Referat: Chresten uddelte status på styregruppens økonomi ultimo 2018. Til
efterretning.
11. Nye Tilskudsregler for Landdistriktsrådet,
Referat: Der skal fortsat være 50 % egenfinansiering, men egenfinansieringen
behøver ikke længere være midler fra andre tilskudsgivere. Det kan være egne midler
og i visse tilfælde egen arbejdskraft (timer a 100 kr)
12. Tæbring Forsamlingshus. Opsamling efter borgermøde d. 19. november 2018
Referat: Der er nu nedsat en ny bestyrelse og der arbejdes med aktivitetsplaner for
huset ud over de traditionelle udlejninger.
13. Cooperation – inspirationsmøde. Evt. orientering fra mødet d. 14. november
Referat: Intet at referere.
14. Eventuelt, øvrig orientering og fastsættelse af næste møde.
Referat:
a) Vejskilte i Landsbyen de 7 Sogne. Chresten og Poul Erik mødes med kommunen d.
17. januar.
b) 53.000 egentlige ”besøg” på hjemmesiden
c) De nyopsatte chikaner på Næssundvej ønskes belyst.
d) Redsted Bryggerlag. Stiftende generalforsamling d. 24. januar.
Næste møde:
Onsdag d. 20 marts 2019 kl 17.
Referat: Poul Erik Olsen
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