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Kære styregruppe
hermed

Referat 
af møde i Styregruppen
Onsdag d. 20. januar 2026 kl 17 i Mødestedet.
Deltagere:
Hele styregruppen var til stede. Endvidere deltog Inger Nielsen, Karby i
behandlingen af pkt. 2.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 2. december 2015
Referat:
Godkendt
2. Vandringer i Landsbyen de 7 Sogne.
Inger Nielsen deltager i mødet under dette punkt.
Referat:Inger foreslår vandringer i de 7 sogne, som kan udbrede kendskabet til
området. Vandringerne kan gerne have et kirkeligt islæt og gå fra kirke til kirke med
afslutning i selve kirken. Efter behov og ønske kan der være ”afstikkere” til særlige
seværdigheder. Sidste vandring afsluttes med spisning Karby Kirke.
Vandringerne gennemføres med én vandring pr. måned. Vandringerne bliver hver
på omkring 7 – 9 km. De lokale beboerforeninger forventes at stå for det praktiske i
hver deres område
Styregruppen tilslutter sig forslaget med begejstring. Det besluttedes at nedsætte
en arbejdsgruppe med Inger som tovholder og repræsentanter for
borgerforeningerne.
Det aftales, at borgerforeningerne til næste møde har udpeget hver en
repræsentant til arbejdsgruppen.
Omtale af vandringerne optages i kirkebladet.
3. ”Mit kæreste eje” i Landsbyen de 7 Sogne.
Ole Rasmussen orienterer
Referat:
TV MidtVest har noteret sig vores ønske. Umiddelbart kan det først blive i
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2017, evt. tidligere, hvis der bliver afbud fra andre steder.
Arrangementer henlægges i givet fald til Redsted Sognegård.
4. Udviklingsplanerne i Tæbring 
(torv og vandkant)
Ernst og Poul Erik orienterer
Referat:
Ernst (og Poul Erik) orienterede om Tæbrings planer for en bypark med
legeplads og aktivitetsmuligheder, samt om planerne om badeponton ved stranden.
Der er ikke lavet en færdig kalkulation af planerne på nuværende tidspunkt, men
udgifterne vil langt overstige de midler man har til rådighed nu: 150.000 kr fra
Strategisk Tilpasning, 26.000 kr fra Grøn Ordning og 32.000 kr også fra Grøn
Ordning specielt til badeponton.
Der skal derfor søges fondsmidler derudover, hvor ovenstående beløb kan anføres
som egenfinansiering. Det skal ligeledes vurderes, hvilke opgaver, der kan
gennemføres ved frivilligt arbejde. Det skal endvidere undersøges om Tæbring
Forsamlingshus skal indgå i nogle af planerne.
Poul Erik bistår med fundraisingen.
5. Status på stedet Tæller projekterne og Karby Kuber.
Referat:
Status på Karby Kuber:
Vi er ved at afklare de sidste detaljer i indretningen, hvorefter projektet skal til
teknisk gennemgang ved Lokale og Anlægsfonden. Vi forventer at kunne starte op
på anlægsprojektet i april, hvis der ikke opstår ukendte forhindringer. Der skal
søges fonde til inventar, en opgave der primært varetages af foreningen.
Status på Stedet tæller:
Projektplanen er godkendt af Realdania. Der er en sag på kommunalbestyrelsen d.
1. feb. vedr. den formelle overdragelse af projektejerskabet. Når det falder på plads
skal I som forening lave et skriftligt dokument, hvor der står at I ønsker at overdrage
projektet til os. Vi er i tvivl om BSAA, der er arkitekter på Karby Kuber skal have
opgaven med kærstien og vandplatformen, da vi ikke har haft de bedste erfaringer
med dem, men det er ikke afgjort endnu.
Der er nye krav fra lodsejeren omkring Kærstien om forbud mod cykling på stien.
Det kan ikke accepteres, hvorfor der skal være yderligere forhandling med
pågældende
6. Status på Redsted Torv og Sognegård/Vindbakkens børnehave
Chresten og Henning orienterer.
Referat:
Overvejelserne om et sted til fjerundervisning i de tidl. børnehavelokaler,
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vanskeliggøres af et krav om tilstedeværende vejeledningspersonale.
Der er ikke nyt fra kommunen vedr. bygningerne.
Energirenoveringen af Redsted Sognegård for Grøn Ordningmidlerne igangsættes
nu.
Afventer i øvrigt afklaring af, hvad midlerne fra Strategisk Tilpasning kan bruges til,
herunder et ønske om ”mødested” i et nyt indgangsparti til købmandsforretningen.
7. Planer for Næssund Færgeleje
Chresten og Poul Erik orienterer
Referat:
Orientering om møde med initiativtagerne til bevaring af færgen og aftale
om, at vores planer for området, godt kan indbefatte en fortsat ”landingsplads” for
eventuel færgedrift – eller varig placering af færgen.
Der er indkaldt til møde med folk fra Sydthy til vurdering af eventuelle
samarbejdsmuligheder vedr. turisme m.v.. Chresten og Poul Erik deltager.
Det undersøges om der kan hentes midler fra den nyetablerede fiskeriLAG.
8. Hjertestartere mv. 
v. Chresten
Referat:
Chresten orienterede om at hjertestarteren fra Næssundfærgen opsættes
på ydermuren ved indgangen til SKF. Det er foreslået, at medlemmer i
akuthjælperordningen i Karby forestår undervisning i brug af hjertestartere. Anni
Lyngholm forespørges herom.
9. Byfornyelse i Hvidbjerg
Referat:
Therese Rie Banggaard Agerkilde fra Team Byplanlægning er tovholder
på projektet. Der planlægges startmøde omkring 1.marts i år.
10. Arbejdsplan for det kommende år.
Referat:
Redsted:
● Sognegården
● Flytning af torvemiljø til området omkring købmandsbutikken
● Forbedring af købmandsbutikken mindst med cafemiljø i et nyt indgangsparti
og gerne med en egentlig udvidelse af butiksarealet..
Det foreslås, at den nye LAG koordinator Inger Bøgh Bisgaard kontaktes vedr.
mulighederne omkring købmandsbutikken – deltag evt. i LAGorienteringsmøde d.
27. januar, der afholdes sammen ekstraordinær generalforsamling.
Hvidbjerg:
● Byfornyelsesprojektet (i alt 2,2 mio. kr.) og forhåbentlig kommunalt
finansieret fjernels af vejbump, og erstatning med anden form for chikane.
● Strategisk Tilpasnings projekterne
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● Action Park ved børnehaven og SKF
Karby:
● Istandsættelse af Karby Kirke
● Stedet Tællerprojekterne
● Næssund færgeleje
● Skiltning ”til stranden” på passende steder på Ørndrupvej evt. Næssundvej.
● Restaurering af gadekær
TORF 
(specielt Tæbring)
● Vil gerne omfattes af et byfornyelsesprojekt
● Fartdæmpning gennem landsbyen
● Fjernelse af kantsten og skabelse af mere naturlige og letpasselige vejsider
● Byparkprojektet
● Badeponton
● Afklaring omkring forsamlingshusets fremtid
● Afklaring omkring Refugiets fremtid
11. Folkekirken og landsbysamarbejde
Ansøgning til den folkekirkelige udviklingsfond v/ Dansk Bygningsarv
Referat:
Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningen. Arbejdet indledes af
Dansk Bygningsarv med undersøgelse af projekter andre steder i landet.
Dansk Bygningsarv indkalder til startmøde via os.
12. Kommunal/tværkommunal byvandring i Karby
Referat:
Ved besøget blev der vist stor interesse og forundring over, det, der er
nået. .Besøget påviste nok et behov for at skabe yderligere lokalt ejerskab til
Landsbyen de 7 Sogne.
13. Eventuelt, øvrige orientering og dato for næste møde
Referat.
● Byskilte er under færdiggørelse – printer ikke købt endnu.
Næste møde. Onsdag d. 2. marts 2016 i Mødestedet.
Referat: Poul Erik Olsen
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