LANDSBYEN
DE

7 SOGNE
7. april 2016

Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 6. april 2016 kl 17 i Mødestedet.
Der var afbud fra Poul Pedersen, Benjamin Jensen og Ole Rasmussen
Og velkomst til Birthe Jensen som ny repræsentant fra Redsted Beboerforening.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 2. marts 2017
Referat: Godkendt med den rettelse til pkt. 9, at det alene er gymnastiksalen, som
beboerforeningen ønsker bevaret.
2. Færgelejet ved Næssund (PE)
Vi forpasser åbenbart nogle søgemuligheder, når vi ikke har et projekt, Skal der
arbejdes på et projekt?
Referat: Det er en misforståelse at punktet kom på, som skyldes forældede
oplysninger på Realdanias hjemmeside. Karby-folkene har ikke pt. Kræfter til at
gøre noget ved denne sag og den skal nok under alle omstændigheder afvente nyt i
spørgsmålet og Næssundfærgens fremtid.
3. Byskilte – Event for opsætningen (Nina og Benjamin)
Referat: Byskiltene leveres d. 27. april 16. TORF lægger ud for betalingen, idet de
kommunale midler først kan frigøres, når arbejdet er færdiggjort. Henning
undersøgerom der kan skaffes ”ledningskort”, der kan vise, hvor skiltene kan
opsættes uden fare for skader på ledninger og installationer i jorden. Skiltene skal
efter det oplyste stå mindst 10 meter inden for byskiltet. Chresten rykker komunen
for en formel opsætningstilladelse.
Skiltene forudsættes fortsat opsat af de enkelte beboerforeninger i området.
Der laves en åbningsevent ved den østlige udkørsel fra Redsted tirsdag d. 10. maj
2016 kl. 17. hvor lokalpressen inviteres:
4. Radio Limfjords landsbyprojekt – personer til interview.
Referat:
Der peges på følgende personer/foreninger til interview:
 Lars Christensen
 Pele – tyrkisk familie
 Olga – også indvandrer
 Friskolen
 Kirken (Benedicte)
 Hans Jørgen Jørgensen (Sindbjerg Vingård)
 Spejderne
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Børnehaven
Kirstine Haunstrup, Tæbring, som tilflytter i moden alder
Arne Silkjær – sognemedarbejder
SKF
Skytteforeningen (Leif Noppenau)
Bådelauget – Claus Nielsen
Karby Kuber /Henning

5. Borgermøde i Redsted (Kresten og Henning)
Referat: Der afholdes d. 7. april borgermøde på fælles initiativ af Redsted
Sognegård, Redsted Beboerforening og andelsforeningen omkring
købmandsbutikken. Der tilmeldt hele 85 deltagere.
Det var ønskeligt om der kan orienteres om årsberetning og arbejdsplan fro
Landsbyen de 7 Sogne.
Spørgsmålet om bevarelse af gymnastiksalen og finansiering af driften skal være
afklaret inden udgangen af april måned d.å.
6. Status på Kærstien og vandplatfomen (Chresten)
Referat: Der foreligger nu et grundlag for en aftale om føringen af Kærstien med
lodsejernes tilslutning. Der forventes indgået en aftale med en 5-årig prøveperiode
og uden tinglysning.’
Dette forelægges – sammen med planerne for vandplatformen på et borgermøde
d. 21. april.
7. Status på Tæbring projekterne – Strategisk Tilpasning (Ernst og PE)
Referat: Intet nyt siden sidst. Møde med kommunen i morgen d. 7. april, hvor man
måske kommer nærmere en plan for det videre arbejde. Punktet gav anledning til
en diskussion om, hvorvidt der faktisk er afsat 150.000 kr til bypark/-torv projektet
under Strategisk Tilpasning – eller ej.
8. Byfornyelse i Hvidbjerg (Benjamin)
Referat:
Der har været afholdt indledende idemøde med kommunen, som derfra udarbejder
oplæg til prioritering til forelæggelse på et kommende møde.
Beboerforeningen har i eget regi iværksat et tilsvarende prioriteringsprojekt og
arbejdsgrupper til ideudarbejdelse.
9. Hjemmesiden Superlandsbyen (Chresten)
Referat: Chresten har i samarbejde med Henning Rasmussen iværksat et initiativ,
der skal sikre, at alle arrangementer m.v .kommer på ”Superlandsbyen” og at der
udarbejdes offentlig kalender for de forskellige faciliteter ud over den fælles
arrangementskalender. Det betyder, at al, som opslås i de enkelte hjemmesider
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også skal formidles til Henning. Specielt den gode nyhed
Hjemmesiden opdateres med mulighed for sponsorreklamer
10. Rakkeby Torv – Strategisk Tilpasning (Chresten)
Referat: Der ønskes/søges et mindre beløb til beplantning. Evt. som en del af
Strategisk Tilpasning.
11. Strategisk Tilpasning – generelt
Referat: Intet særskilt at berette.
12. Kirken og Landsbyen de 7 Sogne (Den folkekirkelige udviklingsfond (PE)
Referat:
Der orienteres om projektet og afholdes 1. workshop d. 18. april. Tilmelding til
workshoppen kan ske til Chresten.
13. Regnskab – Landsbyen de 7 Sogne (Chresten)
Referat: Regnskabet forelagt og taget til efterretning.
14. Kirkevandringer
Referat: Tidspres gør, at kirkevandringerne ikke kan planlægges og gennemføres i
2016 og udsættes derfor til 2017.
15. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
Næste møde afholdes d, 4. maj 2016 kl. 17 i Mødestedet, hvor planlægningen af
byskilteventen færdiggøres.
Referat : Poul Erik Olsen
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